
В днешното бездуховно 
време е изключително важно 
да се говори за делото на ве-
ликия българин Любомир Ми-
летич, каза председателят на 
СТДБ Красимир Премянов на 
възпоменателното утро по по-
вод 150 години от рождението  
на големия българин. То се 
проведе на 12 януари в сто-
лицата пред гроба на учения, 
писателя и общественика. 
Честването бе организирано 
от СТДБ, Тракийския научен 
институт, столичното друже-
ство „Тракия“, Македонския 
научен институт, Института 
за исторически изследвания 
– БАН и Народно читалище 
„Кузман Шапкарев – 2009“.

Възпоменанието започна 
с полагане на венци и цветя 
пред гроба на именития бъл-
гарин, оставил ярка следа със 
своята научна и хуманитарна 
дейност. В юбилейната за ака-
демик Милетич година, която 
емблематично съвпада със 
стогодишнината на описаните 
от него събития през 1913 г., 
представители на тракийски 
и македонски българи с дъл-
бока почит се поклониха пред 
сътвореното от него в тяхна 
памет.

Слово за дейността на 
акад. Милетич произнесе 
председателят на Софийското 
тракийско дружество Нико-
лай Димитров. За българската 
общественост Тракийската 
идея и нейната памет не би 
имала такава жизненост, ако 
не беше книгата на акад. Лю-
бомир Милетич „Разорението 
на тракийските българи“, каза 

в словото си той. 
Акад. Любомир Милетич 

е един от най-видните бъл-
гарски учени и интелектуал-
ци от края на XIX и първата 
половина на XX век. Работил 
е в сферата на езикознанието 
(и особено диалектологията), 
етнографията и историята.

Да се говори за него днес 
е много важно, защото съвре-
менното поколение не познава 
достатъчно тази личност, тя е 
позната само на онези, които 
се интересуват от историята, 
каза в словото си председате-
лят на СТДБ Красимир Пре-
мянов. За нас е важно хората, 
отдали живота си на каузите, 
свързани с България, в това 
число и на Тракийската, да 
бъдат актуални за съвремен-
ното поколение. Тази личност 
е оставила изключително на-

следство, не е останала встра-
ни от най-горещите точки 
на трагичните събития след 
Междусъюзническата война, 
добави той. Оставените от 
него документални свидетел-
ства са изключително важни 
днес, за да поставим основи 
на морал, балансираност и 
на взискателност, когато ста-
ва въпрос за посегателство 
над нашата история, каза още 
председателят на СТДБ.

Според директора на Ин-
ститута за исторически из-
следвания към БАН проф 
Илия Тодев през есента на 
тази година се планира про-
веждането на международна 
научна конференция в Со-
фия, откриване на изложба 
за живота и делото на забе-
лежителния учен, както и от-
белязване на годишнините от 

Илинденско-Преображенско-
то и Кресненско-Разложкото 
въстание. Това ще допринесе 
за по-пълното запознаване с 
приноса на проф. Милетич за 
развитието на българския на-
род и държава.

В словото си доц. д-р Алек-
сандър Гребенаров от Маке-
донския научен институт при-
помни, че проф. Л. Милетич е 
един от главните организато-
ри на института. И въпреки, 
че по държавно-политически 
съображения не става ведна-
га негов председател, а поема 
издателската работа, той е в 
основата на дейността му. 

Д-р Ваня Стоянова от 
Тракийския научен институт 
припомни, че и днес пропа-
гандите на Сърбия, Гърция и 
Македония се борят да „при-
тежават“ проф. Л. Милетич. 

Всяка една от тях оспорва не-
говата етническа принадлеж-
ност и се стреми да „докаже“ 
неговата съпричастност към 
себе си. И това е така, защо-
то научното наследство на 
проф. Милетич е колосално 
не само за времето си, но и за 
настоящето ни. Тя припомни 
думите на Милетич, че: „Тра-
кийският български погром 
няма себе равен в новата ни 
история!“

Доц. д-р Георги Митринов 
от Института за българския 

език „Любомир Андрейчин“ 
- БАН, от своя страна, акцен-
тира върху факта, че проф. Л. 
Милетич не е бил кабинетен 
учен, а е провеждал теренни 
проучвания, които са дали 
тласък на развитието на ези-
кознанието ни.

СТДБ пое ангажимента да 
съдейства за поставяне на па-
метник на Л.Милетич, както и 
за преиздаване на български и 
английски език монографията 
му „Разорението на тракий-
ските българи през 1913 г.“

НАЦИОНАЛЕН ВЕСТНИК
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Напоследък на книжния 
пазар се появиха злъчни анти-
български издания, изпълнени 
с откровени лъжи и зашеме-
тяващи “научни” открития като 
“Има ли бъдеще Велика Булга-
рия или защо бе скрита исто-
рията на помаците” от Ефрем 
Моллов и “Балканските войни 
в Родопите 1912-1913” от Исмен 
Реджепов. Към тях ще добавя 
сборника “Турците в България. 
История, традиции, култура”, 
който, е откровена апология 
на неоосманизма, нещо, кое-
то дори турските учени не го 

правят в такава превъзходна 
степен, тъй като все още порт-
ретът на Ататюрк “ги гледа” от 
стената.  Едва ли някои има 
против да се изследва турска-
та етническа общност, да се 
описват бита и традициите й, 
но целта на проучвания може 
да бъде само една: да се оч-
ертаят етническите и верските 
характеристики и всичко, кое-
то интегрира тази общност в 
българското общество, а не да 
се търси преднамерено дру-
гостта и противопоставянето 
и да тикат етноса към капсу-
лиране и изолиране. Изда-
нието “Турците в България” е 
луксозно, отлично изпълнено 
полиграфически, богато илю-
стрирано.  Отгоре на това 
излиза на два езика – българ-
ски и английски в непознати 
за родното книгоразпростра-
нение тиражи - 2 500 и 1500. 
Книгата тежи на кило, тежи и 
на пара. Което ни прави по-
дозрителни в съмненията си 
кой е броил звонкове за съ-
чинение, в което се говори “за 
ужасите на т. нар. възродите-
лен процес”, отрича се “тур-
ското робство”, прославя  се 
религиозната толерентност на 
Османската империя, възхва-

лява се ислямът. Още повече, 
че издателството е “Вагабонд 
Медия”,  странник в книжния 
пазар, който се слави само 
с още две книги: “Пътеводи-
тел за Османска България” и 
“На изток от Константинопол”. 
Също извънгабаритни като 
оформление и цена. Ако това 
беше преди век и отгоре изда-
телят им да е закичен с орден 
“Османие”. Тези книги едва ли 
са по джоба му. Антони Геор-
гиев, набрал опит от служба-
та си в ББС Лондон и Радио 
Свободна Европа, сигурно 
знае откъде тече кранчето 
на парите за отродяването и 
денационализирането на бъл-

гарите.  Или пряко от Анкара, 
която се нуждае от подкрепата 
за осъвременяването на Рах 
Оttoman, или преведени оттам 
към някои от европейските 
либералните фондации. Но по 
пътя на нашите съмнения тряб-
ва да тръгне не друг, а ДАНС. 
Учените наемници, които са 
впрегнати в тази антибългар-
ска акция,  отвсякъде е видно, 
че не са “изтъкнати”, за какви-
то ги обявяват,  но те, горките, 
заради парата са се обърнали 
на отцепродавци. Сборникът, 
в който са вместени техните 
съчинения,  “се чуди” защо 
още у нас няма паметници на 
загиналите  турски войници 
по време на Освобождението. 
Доживяхме и това!     

ТОДОР КОРУЕВ

Редовното годишно засе-
дание на Върховния комитет 
на Съюза на тракийските 
дружества се проведе на 19 
януари в столицата. За него 
пристигнаха членове на ко-
митета от цялата страна, 
между които Варненският 
митрополит Кирил, който е 
член и на Централното ръко-
водство на СТДБ и почетният 
председател на варненското 
дружество и кмет на морска-
та ни столица Кирил Йорда-
нов.

На заседанието бяха раз-
гледани отчетът за дейността 
на СТДБ за 2012 г., План-про-
грамата на съюза за насто-
ящата 2013 г., финансовият 
отчет за миналата година, 
както и бюджета за 2013 г.

 Заседанието на Върхов-
ния комитет беше ръководено 
от заместник-председателите 
на СТДБ Милен Люцканов и 
ген. Тодор Бояджиев.

Доклад за дейността и 
финансов отчет за изтеклата 
2012г. направи председате-
лят на СТДБ Красимир Пре-
мянов. (С доклада може да 
се запознаете на следващи-
те страници.) Той бе признат 
за изключително мащабен, 
аналитичен и всеобхватен 
от всички изказали се, сред 

които Никола Инджов - член 
на Редколегията на в. „Тра-
кия“, Кирил Йорданов, Него-
во високо преосвещенство 
Варненския митрополит Ки-
рил, Гено Пухов – предсе-
дател на ТД „Яни Попов” – 
Созопол, Ангел Коджаманов 
от Кърджали, Маруся Люб-
чева – почетен председател 
на ТД „Антим I” в Бургас и 
член на ЦР на СТДБ, Еле-
на Мурджева – председател 
на ТД „Одринска епопея” в 
Поморие, Елена Алекова – 

члена на ВК на СТДБ, Ка-
линка Згурова от Бургаското 
тракийско дружество, Петра 
Мечева - председател на 
Старозагорското тракийско 
дружество и др.

В изказването си Нико-
ла Инджов акцентира върху 
необходимостта тракийската 
организация да намери под-
ходящата формула за участие 
в парламентарните избори, 
изхождайки от разбирането, 
че без тракийски предста-
вители в парламента няма 

кой да защитава тракийските 
интереси. Петра Мечева пък 
акцентира върху стратегията 
на СТДБ и призова тракийци 
активно да участват и да под-
крепят развитието на ядрена-
та енергетика на предстоящ-
ия национален референдум. 
По нейно предложение, спо-
делено и от ген. Т. Бояджиев, 
бе приет и специален призив, 
който публикуваме на 2 стр. 
Там ще намерите и деклара-
цията-обръщение по повод 
честването на трите знамена-

телни годишнини – 100-годиш-
нината от Балканската война, 
100-годишнината от разоре-
нието на тракийските българи 
и 110-годишнината от Илин-
денско-Преображенското 
въстание, както и позицията 
по основните човешки пра-
ва и имуществения въпрос, 
приети също единодушно от 
Върховния комитет.

С активната си граждан-
ска позиция се открои и Еле-
на Алекова, която предложи 
СТДБ  да изпрати протестно 
писмо до МВнР заради пред-
стоящо заседание на ПАСЕ, 
на което вероятно ще се 
обсъжда проекторешение за 
обявяването на помаците и 
македонците за етноси, раз-
лични от българския.

Върховният комитет на СТДБ начерта задачите през новата 2013 г.

Тодор КоруевТодор Коруев

Внимание: антибългарска Внимание: антибългарска 
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припомни делото на 
бележития българин

К. Премянов и Н. Димитров К. Премянов и Н. Димитров 
поднасят венец пред гроба поднасят венец пред гроба 
на Л. Милетична Л. Милетич
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Като най-старата и най-голяма неправител-
ствена организация Съюзът на тракийските дру-
жества се обръща към всички неправителствени 
организации и граждани, към всички тракийци, 
да се включат в първото в най-новата ни история 
допитване до народа. Като обществено-патрио-
тична организация СТДБ се бори да запази и ук-
репи енергийния суверенитет на страната и зато-
ва ще даде своя глас за по-нататъшното развитие 
на ядрената ни енергетика. Не можем да допуснем 
да станем енергийно зависими от когото и да е 
било, в т.ч. и от Република Турция и затова нека се 
възползваме от първата възможност чрез пряката 
демокрация да решим един от съдбовните въпро-
си за България.

Призив за участие в Референдума на 27 януари 

 Тракийската организа-
ция е основана в апогея на 
движението за национално 
освобождение и обединение 
на българския народ. Идеал-
ът за неделимост  на българ-
ската нация вдъхновява бор-
бата на българите от всички 
краища на родната земя. 
Тракийците - с убеждение, 
воля и саможертва пишат 
едни от най-героичните, но 
и най-жестоки и кървави 
страници в нейната история

Те неизменно участват в 
най-големите изпитания на 
България, в миговете на три-
умф и покруса, когато геро-
ичните й синове сътворяват 
едни от най-славните върхо-
ве в българската история.

2013 година е знамена-
телна с три изключителни 
дати, които ни връщат към 
спомена за съдбовните съ-
бития, белязали пътя на 
българското национално и 
държавно утвърждаване – 
100 години от Балканската 
война, 110 години от Илин-
денско-Преображенското 

въстание и 100 години от 
разорението на тракийските 
българи.

Преди 110 години – в да-
лечната 1903-та българите 
в  Македония и Тракия се 
вдигат на дързък бунт сре-
щу вековната тирания, за да 
извоюват независимостта си 
и се присъединят към сво-
бодното отечество. Илин-
денско-Преображенското 
въстание е връхната точка 
в национално-освободител-
ните им борби и тракийци-
те участват в него масово, 
самоотвержено и героично. 
Погромът на въстанието, 
съпроводен с опустошение, 
хиляди невинни жертви  и 
невиждана бежанска вълна 
към България превръща вой-
ната в единствено възможно 
решение за освобождение 
на българското население 
в границите на Османската 
империя. 

През 1912 г. България, 
Сърбия, Гърция и Черна 
гора, обединени в Балкан-
ския съюз, се изправят сре-

щу общия противник и с 
военните си победи слагат 
край на петвековното ос-
манско господство на Балка-
ните. Българите се сражават 
в Освободителната Балкан-
ска война, за да извоюват 
свобода и човешки права на 
подтиснатите си братя и се-
стри, да постигнат лелеяно-
то национално обединение. 
Те воюват с патриотичен 
плам и небивала храброст 
и печелят решаващите за 
изхода на войната битки на 
тракийския фронт, увенчани 
с Одринската епопея от март 
1913 г.

Радостта от победата, 
потвърдена от Лондонския 
мирен договор от 17 май 
1913 г. е заличена от по-
ражението в следващата, 
Междусъюзническа война. 
Едва почувствали сладостта 
на свободата, българите от 
завладените от балканските 
съюзници територии в Ма-
кедония, Беломорска Тракия 
и окупираната от Турция 
Източна Тракия трябва да 

изтърпят нов гнет и пре-
следване. Особено жестока 
е съдбата на тракийците, 
които през лятото и ранната 
есен на 1913 г. са подложени 
от турската войска и баши-
бозук на гонения, разорение 
и физическо унищожение. 
Погромът над тракийските 
българи няма аналогия в но-
вата ни история. Намерили 
подслон в България, стоти-
ците хиляди бежанци и тех-
ните потомци съхраняват и 
днес спомена за разорението 
и тъгата по своя бащин край 
и родов корен.

Тези славни и драматич-
ни събития залягат дълбоко 
в паметта на нацията и из-
граждат нейната идентич-
ност. В преживените битки, 
победи и страдания се раж-
да и девизът на тракийци: 
„Не забравяйте,но не отмъ-
щавайте“!

С преклонение към па-
метта на загиналите и про-
гонените, с респект към су-
ровите уроци на историята, 
днес ние отбелязваме тези 

знаменателни годишнини, 
които ни задължават да по-
гледнем с отговорност към 
бъдещето и да работим за:

- изграждането на прос-
перираща България с раз-
вита икономика, култура, 
наука и образование, в която 
на достоен живот се радват 
всички нейни граждани;

- преодоляването на изо-
станалостта  на тракийските 
региони и насърчаване на 
предприемчивия дух и тру-
долюбие на тракийци;

- отстояването на ин-
тегритета на българската на-
ция и държава, уважението 
и защитата на родовия корен 
на ислямизираните българи;

- постигането на вътреш-
на стабилност и национална 
сигурност и утвърждаване 
на международния автори-
тет и роля на България на 
Балканите, Европа и света;

- справедливото решава-
не на въпроса за имущест-
вените права на българите 
от Източна Тракия и Мала 
Азия - въпрос на чест и об-

щонационално достойнство.
Съюзът на тракийските 

дружества в България ще 
участва активно за постига-
нето на тези цели и призова-
ва към единомислие всички 
тракийци, всички българи - 
нека работим заедно за въз-
раждането на България като 
силна и благоденстваща 
държава. Очакваме солидар-
на и справедлива позиция от 
страните-членки на Евро-
пейския съюз и от европей-
ските институции

Призоваваме цялата бъл-
гарска общественост и бъл-
гарите, живеещи в чужбина, 
всички политически сили 
и държавни институции, 
гражданските организации 
да отбележим заедно и до-
стойно тези исторически го-
дишнини.

Нека паметта за минали-
те героични и трагични съ-
бития, поуките от историята 
и почитта към всички, дали 
живота си за България ни 
сплотят в името на възхода 
на нашата Родина.

През 2013 г. се навърш-
ват  сто години от трагични-
те събития, които академик 
Любомир Милетич нарича 
„разорение на тракийските 
българи”, а някои съвремен-
ни изследователи в началото 
на 21 век определят като ге-
ноцид.  За тези сто години 
въпросът за имуществените 
права на бежанците от Из-
точна Тракия и Мала Азия 
не е получил своето спра-
ведливо решение.  Измина-
лият период е съпътстван с 
откъслечни  опити за него-
вото уреждане чрез между-
народни договори и включ-

ването му в последващи 
двустранни преговори. На-
родното събрание е приема-
ло декларации. Отделни по-
литически сили и дейци от 
различни политически пар-
тии са подкрепяли с дейст-
вия 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  бъл-
гарската държава не се е ан-
гажирала в нужната степен с 

неговото решаване. Пасивно 
отношение демонстрира и 
сегашното политическо уп-
равление.

Ние категорично не при-
емаме, че  въпросът за иму-
ществените права на бъл-
гарите от Източна Тракия 
и Мала Азия носи частен 
характер. Той е пряка отго-
ворност на турската и бъл-
гарската държава и техните 
правителства, които вече сто 
години са длъжници на про-
кудените и ограбени тракий-
ски и малоазийски българи.

СТДБ неотстъпно е от-
стоявал ясна позиция за 

решаването на въпроса за 
имуществените интереси и 
права на българите от Из-
точна Тракия и Мала Азия, 
търсил е ангажирането на 
българските държавни ин-
ституции и се е опитвал 
чрез своята многостранна 
дейност да заинтересува 
цялата българска общест-
веност с неговото развитие. 
Това  продължава да бъде и 
днес необходимо условие за 
уреждането  му.

Ние не подценяваме уси-
лията 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 ре-
золюцията на Европейския 
парламент от  21 май 2008 
г. и позицията на СТДБ на-
стояваме българското прави-
телство да предложи на Тур-
ция директни преговори по 
въпроса за имуществените 
права и интереси на източ-
нотракийските и малоазий-
ски българи, без обвързва-
нето им с други двустранни 
въпроси, като по този начин 

приложи модерен подход в 
духа на съвременните меж-
дународни отношения. Ние 
смятаме, че преодоляването 
на наследството от истори-
ческото минало ще създаде 
още по-благоприятни пред-
поставки за по-нататъшното 
развитие на двустранните 
българо-турски отношения в 
европейски контекст. Разчи-
таме на подкрепата на всич-
ки политически сили, пар-
тии и парламентарни групи, 
на държавните институции 
и българската общественост 
за постигането на тази на-
ционално значима цел.

ÄÅÊËÀÐÀÖÈß – ÎÁÐÚÙÅÍÈÅ ÍÀ ÂÚÐÕÎÂÍÈß ÊÎÌÈÒÅÒ ÄÅÊËÀÐÀÖÈß – ÎÁÐÚÙÅÍÈÅ ÍÀ ÂÚÐÕÎÂÍÈß ÊÎÌÈÒÅÒ 
ÍÀ ÑÚÞÇÀ ÍÀ ÒÐÀÊÈÉÑÊÈÒÅ ÄÐÓÆÅÑÒÂÀ Â ÁÚËÃÀÐÈßÍÀ ÑÚÞÇÀ ÍÀ ÒÐÀÊÈÉÑÊÈÒÅ ÄÐÓÆÅÑÒÂÀ Â ÁÚËÃÀÐÈß

ÏÎÇÈÖÈß ÏÎ ÇÀÙÈÒÀ ÍÀ ÎÑÍÎÂÍÈÒÅ ×ÎÂÅØÊÈ ÏÎÇÈÖÈß ÏÎ ÇÀÙÈÒÀ ÍÀ ÎÑÍÎÂÍÈÒÅ ×ÎÂÅØÊÈ 
ÏÐÀÂÀ È ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÈÒÅ ÈÍÒÅÐÅÑÈ ÍÀ ÁÚËÃÀÐÈÒÅ ÏÐÀÂÀ È ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÈÒÅ ÈÍÒÅÐÅÑÈ ÍÀ ÁÚËÃÀÐÈÒÅ 

ÎÒ ÈÇÒÎ×ÍÀ ÒÐÀÊÈß È ÌÀËÀ ÀÇÈßÎÒ ÈÇÒÎ×ÍÀ ÒÐÀÊÈß È ÌÀËÀ ÀÇÈß

На свое заседание от 19 
януари 2013 г.  Върховния 
комитет  на Съюза на тра-
кийските дружества в Бъл-
гария обсъди и изрази тре-
вога от проекторешението 
по доклада на Лука Волон-
те във връзка с  „Постмо-
ниторинговия диалог с 
България“  относно напре-
дъка и устойчивостта и не-
обратимостта на реформи-
те, което предстои да бъде 
гласувано на следващата 
пленарна сесия на ПАСЕ в 
Страсбург на 21-25 януари 
2013 г. и препоръката, от-
правена към България  „да 
осигурява пълно прилага-
не на всички изисквания 
на Рамковата конвенция 
за защита на национал-
ните малцинства, особе-
но онези, отнасящи се до 

сферата на прилагането 
на конвенцията от гледна 
точка непризнаването на  
съществуващото в Бълга-
рия помашко и македонско 
малцинство и подписва-
нето и ратификацията на 
Европейската харта за ре-
гионални и малцинствени 
езици  (ETS № 148)“ в т. 
17 (16). 

Дължим да Ви уведо-
мим, че т. нар. национално  
„помашко малцинство“ е 
съсредоточено в райо-
ни, населени с тракийски 
българи и ислямизирани-
те българи са неразделна 
част нашата тракийска, 
българска общност.

Приемането на подоб-
но решение е посегател-
ство върху интегритета и 
човешките права на тази 

общност и ще създаде 
опасност от изкуствено 
напрежение в българско-
то общество. Със същите 
аргументи отхвърляме и 
твърденията за същест-
вуването на национално 
„македонско малцинство“ 
в България.

Ние смятаме, че па-
сивността на българските 
държавни институции е 
недопустима и ако недо-
брожелателните инициа-
тиви на заинтересовани 
фактори  вътре и вън от 
страната получат подкре-
пата на ПАСЕ, правител-
ството на България ще 
понесе тежка морална и 
политическа отговорност 
за случилото се.

В тази връзка, настоява-
ме, в защита на национал-

ните интереси на страната 
и бъдещето й като член 
на ЕС  българските дър-
жавни институции да се 
анжгажират и да възложат 
мандат на делегацията, 
представляваща България 
в ПАСЕ, да се противо-
постави на включването 
в „Пост-мониторинговия 
диалог с България” (про-
екторешение) на доклад-
чика в Парламентарната 
асамблея на Съвета на Ев-
ропа Лука Волонте от Ита-
лия на точка 17 (16), в коя-
то се говори за „помашко и 
македонско малцинство” у 
нас в дневния ред на пред-
стоящото пленарно засе-
дание, а при евентуалното 
й включване да гласува 
против цитираното по-го-
ре проекторешение.

ОБРЪЩЕНИЕ НА ВЪРХОВНИЯ КОМИТЕТ
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1.Изпълнението на 
План – програмата за 
публични събития и 
чествания през 2012

Дейността на ръко-
водството на Съюза на 
тракийските дружества в 
България през изминалия 
период бе подчинена на 
приетата от нас План-про-
грама, както и на задачи, 
свързани с укрепването 
на организацията и ней-
ното място в българското 
общество.

Възстановената през 
1990г. тракийска органи-
зация създаде своя съвре-
менна традиция с провеж-
дането на масови прояви 
на исторически места и 
дати. Там по неповторим 
начин насочваме погледи-
те на съвременното поко-
ление към героичната ис-
тория на тракийци. Като 
радетели на тракийската 
кауза, която е неотделима 
част от българската, ние 
останахме верни на своя-
та традиция и търсехме 
пътища за консолидация 
на българския народ око-
ло онези ценности и при-
оритети, които съдействат 
да се съхрани историята и 
достойнството ни като на-
род. Затова и нашата про-
грама имаше като важен 
компонент организацията 
и участието в ключови и 
символни за тракийска-
та организация събития, 
свързани със 109-та го-
дишнина от Илинденско-
Преображенското въста-
ние и 100 годишнината от 
освободителната Балкан-
ска война. С удовлетворе-
ние ще отбележа, че пла-
нираните инициативи и 
национални мероприятия, 
набелязани в програмата 
ни за 2012 година, са про-
ведени. Ще ми позволите 
да припомня най-важни-
те от тях:

Първо. За Деня на Тра-
кия СТДБ организира се-
рия от мероприятия. Да-
тата 26 март в българския 
културно -исторически 
календар, е ден за помен 
и преклонение пред под-
вига на българските вой-
ни, загинали край Одрин. 
Но това е ден и на памет 
и почит към тракийските 
бежанци, намерили под-
слон в пределите на Бъл-
гария,  запазили своята 
родова памет и съхрани-
ли една от най-древните 
култури в Европа.  Освен 

тържествения митинг, на 
който почетохме паметта 
на героите, бяха органи-
зирани поклонения пред 
святите за нас места, цър-
ковни служби, концерти 
и впечатляващ спектакъл 
в театър «София». Във 
връзка с това специална 
благодарност дължим на 
ръководството на ВСУ 
„Черноризец Храбър“ и 
на неговия ректор проф. 
Анна Недялкова, за из-
ключително успешното 
участие на представител-
ния академичен състав в 
културната програма на 
26 март. В организация-
та на честването в сто-
лицата активно участва 
г-н  Николай Димитров 
от Софийското тракийско 
дружество. Мероприятия-
та за деня на Тракия бяха 
уважени от столичния 
кмет Йорданка Фандъко-
ва. Венци бяха поднесени 
от името на г-н Бойко Бо-
рисов – министър-предсе-
дател на  Република Бъл-
гария. 

Второ. Национален 
тракийски младежки съ-
бор на „Илиева нива“.

Трето. Национален 
тракийски събор „Богоро-
дична стъпка“ на Староза-
горските минерални бани.

Четвърто. 109-та го-
дишнина от Илинденско-
Преображенско въстание 
през 1903 г. Петрова нива 
е един от най-ярките сим-
воли на българската па-
мет, затова тази година 
разширихме формата на 
честването с амбицията 
да се осмисли и разбере 
драмата, героизма и под-
вига на преображенци. 
За целта ТНИ инициира и 
проведе научна конферен-
ция на тема: „Историче-
ски и съвременни проек-
ции на Преображенското 
въстание“.

Пето. Национален тра-
кийски женски събор в с. 
Аврен, Крумовград

Шесто. 99-годишни-
ната от разорението на 
тракийските българи в 
Маджарово, с отговорник 
Николай Димитров.

Седмо. Традиционният 

тракийски събор в църк-
вата „Св. Георги“ в Одрин 
за запазването на право-
славната традиция и бъл-
гарския национален дух в 
този край.

Осмо. Традиционни-
ят общотракийски събор 
в Одрин в българската 
църква „Св.св. Констан-
тин и Елена“.

Девето. Националният 
тракийски гергьовски съ-
бор в Поморие.

Десето. Националният 
фестивал - Фолклорен ве-
нец „Божура“ в местност-
та „Божура“- гр. Средец.

Единадесето. Четири-
надесети национален тра-
кийски събор в Кърджали.

Дванадесето. Нацио-
налният тракийски събор 
в с. Славейно на 4-5 ав-
густ 2012 г.

Всички празненства, 
събори, чествания, ми-
тинги събираха стотици  
хиляди хора, свързани с 
тракийската кауза, даваха 

възможност за среща на 
тракийци, за поддържа-
нето им като общност, за 
укрепване на колективна-
та памет. 

Трябва да кажа, че тра-
дицията на организира-
нето на тези празненства 
и чествания е свързана с 
доброто взаимодействие с 
местните органи на власт, 
но тази година не нався-
къде синхронът беше по-
стигнат в пълна степен. 
За това имат значение 
различни фактори. Като 
се започне от политиче-
ската конюнктура, която 
се отразява на местните 
органи на власт и се стиг-
не до отговорността на 
местните тракийски дру-
жества и на Централното 
ръководство на Съюза. С 
цел преодоляване на по-
добни проблеми в бъдеще 
предлагам утвърдените 
по План програма нацио-
нални прояви за 2013 г. да 
бъдат възлагани в етапа 
на организационно тех-
ническата подготовка, 
уточняване и протокол-
ни детайли на специално 
определен за целта отго-
ворник - член на ЦР. Той, 

заедно с ръководителите 
на местните тракийски 
дружества и председате-
ли на регионални съвети 
ще координира по-отрано 
взаимодействието с мест-
ните органи на властта.

През изтеклата година 
почетохме подобаващо 
паметта на Костантин 
Карамитрев, открихме 
паметна плоча, за изра-
ботването на която трябва 
да благодарим на проф. 
Старчев, арх. Дичев, Сте-
фан Начев и Васили Мел-
лиос, подготвихме книга 
за живота и делото му, за 
което трябва да благода-
рим на авторите на ТНИ и 
на А. Йотова.  Както всич-
ки разбирате, освен акт на 
уважение към паметта на 
Карамитрев, ние написа-
хме една нова страница 
за моралните устои на 
СТДБ като организация, 
която тачи своите дейци 
и герои.

Важна наша инициа-
тива бе призивът за со-
лидарност с хилядите 
тракийци, жертви на при-
родната стихия, разрази-
ла се в с.Бисер, община 
Маджарово. Обърнахме 

Äà çàñèëèì äåéíîñòòà ñè Äà çàñèëèì äåéíîñòòà ñè 
êàòî îáùåñòâåíî-ïàòðèîòè÷íà êàòî îáùåñòâåíî-ïàòðèîòè÷íà 
îðãàíèçàöèÿîðãàíèçàöèÿ Доклад на Красимир Премянов, изнесен 

пред Върховния комитет на СТДБ
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се към нашите члено-
ве с призив да помогнем 
на своите братя и сестри, 
които в онзи момент пове-
че от всякога се нуждаеха 
от нашето съпричастие, 
съчувствие и подкрепа. 
За съжаление  станахме 
свидетели на липса на 
нужната реакция по мес-
та за подкрепа на иници-
ативата на Централното 
ръководство да се проведе 
акция на солидарност с 
пострадалите от природ-
ното бедствие в община 
Маджарово. 

2. Проблемни ситуа-
ции и действия по подо-
бряване на   организа-
ционното състояние на 
СТДБ

През отчетния период 
Централното ръководство 
на СТДБ проведе 6 заседа-
ния, по време на  които са 
взети  общо 74 решения, 
всяко от които засяга  ор-
ганизационното укрепва-
не на съюза, неговото раз-
витие и провеждането на 
последователна политика, 
целяща издигането на ав-
торитета и влиянието му в 
обществото.

От тези решения 64 са 
изпълнени, броят на неиз-
пълнените е 3, а в процес 
на изпълнение  са 7.

В процес на изпълне-
ние са следните реше-
ния:

• Сформиране на 
екип за изготвяне на про-
екти по европейски про-
грами - до 30 юни 2013г.

• Събиране и обоб-
щаване на актуалното със-
тояние на юридическите 
лица, членове на СТДБ 
и техните учредителни 
документи - до 30 юни 
2013г.

• Мероприятията 
по увековечаването на па-
метта на К. Карамитрев. 
Книгата е отпечатана и 
ще бъде представена през 
февруари т.г. 

• Особено тре-
вожен е бавният темп, с 
който върви провеждане-
то на подписката за ЕП 
относно компенсациите 
за тракийските бежанци. 
Решението на ЦР е след-
ното: Удължава срока на 
подписката в защита на 
имуществените интереси 
на българите от Източна 
Тракия и Мала Азия. 

• Изграждане на 
музейна експозиция в 
метоха срещу Желязната 
църква «Св. Стефан» в 
Истанбул - срок за етапно 
изпълнение - до юни 2013 
г.

• Възстановяване 
на  православен храм в 
Лозенград - срокът е по-
стоянен

• Кадрово укреп-
ване и развитие на тра-
кийския младежки съюз, 
подготовка на конгрес.  

За запознаване със 
състоянието по места и 
укрепване на връзките 
между Централното ръ-
ководство  и местните 
дружества решихме, че 
е целесъобразно да се 
организират регулярни 
съвещания по региони 
с актива на тракийските 

дружества в страната - по 
график и съгласувани с 
регионалните председа-
тели. Първите срещи, в 
които участваха  пред-
ставители на ЦР, на ТНИ 
и в. «Тракия» в Бургас и 
Пловдив  доказаха пра-
вилността на това наше 
решение и то ще продъл-
жи да се  изпълнява.

От тук нататък стои 
въпросът за това какво 
да правим за подобря-
ване на цялостната ор-
ганизация на работата 
на СТДБ? Нашият статут 
на обществена органи-
зация изисква сериозно 
преустройство на органи-
зацията. Съгласно Устава 
въведохме единна член-
ска карта, която е белег 
за идентичност и принад-
лежност към СТДБ. Факт 
е, обаче, че поради нераз-
биране или по други при-
чини не от всички беше 
осмислена и подкрепена 
линията на ЦР и решение-
то на Върховния комитет 
за унифициране на член-
ството и въвеждане на 
единни карти.   

Два са големите въпро-
си, върху които ще трябва 
да концентрираме нашите 
организационни усилия 
през следващия период.

Първият от тези въ-
проси е свързан с вза-
имодействието между 
централното и местните 
ръководства на СТДБ. 
За времето откакто съм 
председател на СТДБ 
констатирам липсата на 
синхрон и добро взаимо-
действие между централ-
ното ръководство и някои 
местните организации,  
което пречи на организа-
цията да отстоява нацио-
налния си статут. В много 
случаи централното ръ-
ководство продължава да 
играе ролята на арбитър 
при спорове и конфликти 
в местните организации. 

Специално внимание 
бих искал да обърна на 
взаимната зависимост 
между СТДБ и тракийски-
те дружество по места. 
Силни местни дружества 
определят характерис-
тиките на Съюза като 
цяло и обратното - силно 
Централно ръководство 
създава предпоставки за 
силна дейност по места. В 
обновлението и промени-
те на СТДБ, е много важно 
Централното ръководство 
да дава тон за реформи-
ране и развитие на орга-
низацията. Това означава 
засилване на връзките и 
взаимодействието между 
централното ръководство 
и местните структури, 
засилване на колективно-
то начало в дейността ни 
и активност от страна на 
централното ръководство 
във връзка с определяне 
на задачите по актуални-
те проблеми на страната. 
И не на последно място, 
необходимо е да засилим 
единодействието, когато 
се осъществява връзка с 
централните институции 
и се отправят послания, 
адресирани към общест-
веността и държавните 
органи. Активността на 
тракийските дружества 
по места трябва да се съ-
средоточи в съответния 

регион към проблемите, 
които най-силно вълнуват 
тракийци.

Тук е мястото да при-
помня, че специализира-
ното звено по финансова 
обезпеченост към пред-
седателя на СТДБ, кое-
то създадохме,  доказа 
с дейността си неговото 
навременно създаване. 
То извърши проверки на 
финансовата отчетност  в  
ТД „Войвода Руси Сла-
вов“ – Пловдив и  и ТД 
„Тракия“ – Свиленград, 
които  дадоха резултати.  
За тези проверки искам 
да благодаря на Донка 
Петрова.

Държа да подчертая, 
че СТДБ не е механичен 
сбор от своите членове. 
Смисълът на неговото 
съществуване се свежда 
до това, че обединените 
усилия на всички биха 
могли да доведат до ново 
качествено функциони-
ране на тракийското дви-
жение на национално и 
международно равнище, 
което не е по силите на 
нито един отделен член. 
Наред с хипотетичната 
опасност от неговото раз-
цепление, която би могла 
да се случи, ако се даде 
превес на междулично-
стни и безпринципни про-
тиворечия и конфликти 
на ниво ръководство като 
цяло, и по места, същест-
вува и друга опасност - от 
федерализация, която ще 
превърне организацията 
в механичен сбор на от-
делните членове и няма 
да позволи нейното функ-
циониране на национално 
и международно равнище. 

Вторият голям про-
блем, свързан с орга-
низацията на нашата 
работа, са кадрите. Не 
се обръща необходимото 
внимание на приема на 
нови членове. Има застой 
в работата с младите хора. 
Нежеланието да се създа-
ват условия за навлизане-
то на нови хора в младеж-
ката организация, е видно 
и поради това години 
наред, тя е в имагинер-
но състояние. Като цяло 
не сме в добра организа-
ционна форма. Необходи-
мо е да се създадат ядра 
от активни, дееспособни 
и силни членове, които да 
представят организациите 
пред обществото с цялата 
тежест на авторитета си. 
Работата по разширяване-
то на масовия характер на 
организацията и прием на 
нови членове, обхващащи 
нови социални и възрас-
тови групи, тепърва ще 
трябва да се разгръща.

Времето изисква ра-
ботата ни с кадрите да е 
съпоставима с модели и 
примери, които правят 
нашата организация кон-
курентна и жизненоспо-
собна. Ключово значение 
за нас има принципът на 
приемственост и обновле-
ние в дейността на орга-
низацията. Важна задача е 
включването на нови по-
пълнения с висок образо-
вателен ценз, с компютър-
на грамотност,  владеещи 
езици, с участието на кои-
то ще може да се изпълня-

ва стратегията на СТДБ, 
утвърдена от конгрес. 

В дейността по кад-
ровото обновяване на 
организацията трябва да 
я отворим към всички 
патриотично настроени 
българи, които подкрепят 
тракийската кауза като 
част от българския нацио-
нален идеал и са активно 
съпричастни към пробле-
мите по места, които зася-
гат тракийските българи. 
Само така ще повишим 
нейната роля и влияние 
в обществото. Като ин-
дивидуални членове на 
СТДБ приехме през този 
период: ген. Стоян Тонев, 
посланик Илко Шивачев, 
д-р Юлия Григорова от 
Правителствена болница, 
Тончо Токмакчиев, Велин 
Хаджолов – председател 
на Националната федера-
ция БУЛКЕМПО, братя 
Аргирови и др.  Приехме 
като колективен член Тра-
кийско дружество Одеса. 
В процес на учредяване е 
тракийско дружество във 
Виена

Важно значение има 
активизирането на всички 
структури – и на СТДБ, и 
на тракийските дружества 
по места,  за да предадем 
по съвременен дух и на 
тракийското младежко 
движение. За тази цел бе 
проведена Национална 
работна среща, на коя-
то бе обсъден модел за 
развитие на тракийското 
младежко движение.

С цел разширяване на 
членския състав на съюза, 
както и включване в дей-
ността му на млади хора, 
съпричастни към тракий-
ската кауза, към СТДБ  
бе учредено и студентско 
тракийско дружество. 
Така, освен че каузата на 
тракийското движение 
ще бъде съхранена и пре-
дадена на потомците на 
тракийците-учредители 
на СТДБ, ще разполага-
ме и с кадрова банка от 
специалисти от различни 
области, които в бъдеще 
ще бъдат изключително 
полезни за нашето дело.

За ангажирането на 
млади хора с тракийски-
те проблеми бе възпри-
ета идеята за конкурсна 
система и свързаните с 
нея стимули. Специално 
внимание заслужава кон-
курсът, обявен от СТДБ 
и ТНИ сред средношкол-
ците в България на тема: 
“100 години от Балкан-
ските войни и разорение-
то на тракийските бълга-
ри”. Целта на конкурса е 
да насърчи младите хора 
да направят проучване на 
събития от местната ис-
тория, на паметници, на 
исторически местности 
и личности. Със своите 
разработки те не само ще 
направят принос към опо-
знаването на миналото, но 
и ще обогатят паметта за 
него, ще участвуват в ук-
репването на българската 
национална идентичност, 
ще изпълнят една патри-
отична задача.  Крайният 
срок на конкурса  изтича 
на 31 януари т.г. и първите 
десет най-добре предста-

вили се ученици ще бъдат 
изпратени на посещение 
в Европейския парламент 
в Брюксел по инициатива 
на Евгени Кирилов, а тех-
ните разработки, публи-
кувани на сайта на СТДБ.

Ще се стремим също 
така към разширяване на 
географията на тракий-
ската организация чрез 
изграждане на нови дру-
жества в територии, къде-
то нямаме такива.

Моите наблюдения и 
анализ за състоянието 
на нашата организация в 
контекста на състоянието 
на българското общество,  
ми дават основание да го-
воря за няколко риска в 
организационно  отно-
шение,  пред които са из-
правени  СТДБ и всички 
подобни организации. 
Тъй като те трябва да бъ-
дат в центъра на нашето 
внимание, ще ги марки-
рам накратко:

• Рискът от мар-
гинализация, заради дис-
танцията между органи-
зацията и държавните 
институции, и липсата на 
финансово обезпечаване.

• Рискът от де-
зинтеграция, която се по-
лучава от изолирането и 
обособяването на отделни 
местни организации от 
задачите и дейностите на 
СТДБ като цяло.

• Рискът от фе-
дерализация, свързана с 
разкъсването на връзките 
между местните органи-
зации и централното ръ-
ководство.

• Рискът от въ-
трешна конфронтация и 
разцепление, които могат 
да се появят при вътреш-
ни междуособици и про-
тивопоставяния.

• Рискът, свързан 
с липса на перспектива в 
настоящето и оставането 
на организацията само в 
миналото, с поглед върху 
историята, без позиция 
по актуалните проблеми, 
които засягат съвремен-
ния българин и тракиец. 
Предпоставка за това е и 
застаряването на нашия 
актив и липсата на прием-
ственост между поколе-
нията.

Универсална рецепта 
срещу тези рискове няма, 
но те винаги трябва да 
стоят на вниманието на 
ръководствата по места 
и на вниманието на Цен-
тралното ръководство. 
Със сигурност обаче 
може да се отслабят тези 
рискове и да не се допус-
не възникването на не-
благоприятни процеси, 
ако:

• Засилим дееспо-
собността на съставните 
структури на СТДБ и на 
тяхната активност по по-
сока на общите цели. Това 
се отнася за ТНИ, ТЖС, 
Тракийския младежки 
съюз, Клуб „Родопи“, 
фондация ”Капитан Петко 
Войвода”, в-к „Тракия“ и 
електронния сайт.

• Разширим обхва-
та на членската маса на 
СТДБ.

• Въведем нови и 
интересни форми на ра-
бота, такива каквито са 
характерни за структури-
те на гражданското обще-
ство в Европа.

• Осъще с т в я в а -
ме успешна координация 
между местните друже-
ства и Централното ръко-
водство, от една страна, и 
между съставните струк-
тури на СТДБ. 

Като част от мерките 
за реакция срещу тези 
рискове смятам, че е не-
обходимо да се изградят 
обществени съвети към 
Съюза на тракийските 
дружества и да се заси-
ли координацията меж-
ду отделните структури, 
функциониращи към 
СТДБ.

Ако безспорната силна 
съставка от досегашна-
та ни работа, свързана с 
характеристиката ни на 
културно просветно дру-
жество, не бъде съчета-
на с нашата обществено 
патриотична активност 
и изразяване на позиции 
и мнения по актуални-
те проблеми на нашето 
съвремие, опасността от 
нашата маргинализация, 
е огромна. В този смисъл  
много важно е да се чува 
нашият глас по въпросите 
на регионите и общините, 
и в страната като цяло.

3. За преодоляване 
на тежкото финансово 
състояние на организа-
цията

Финансовото състоя-
ние на организацията е 
силно затруднено по две 
основни причини. Първа-
та е спирането на държав-
ната субсидия, а втората 
е  свързана с трудностите 
по събирането на членски 
и имуществени вноски. 
Засега тя успява да функ-
ционира главно благода-
рение на осигуряваните 
външни спонсорства и 
дарения от нейния пред-
седател.

Със средства на съюза 
открихме и поддържа-
ме банковите сметки на 
ПК „Тракия“ и ТНИ. По 
Устав СТДБ се издържа 
с вноски от долу. За да 
може да функционира ор-
ганизацията, отделните 
дружества трябва да из-
пълняват своите уставни 
задължения. На практика 
обаче това не става и се 
стига до хроничен недос-
тиг на средства.  Ще си 
позволя да подскажа на 
тези, които неентусиази-
рано възприеха въвежда-
нето на членските карти 
да се замислят върху член 
14 от Устава на СТДБ, 
който  гласи: “Членовете 
на Съюза на тракийски-
те дружества в България 
- юридическите лица, 
превеждат по тримесе-
чие в касата на съюза 30 
% от събрания членски 
внос и 20 % от приходите 
от собствените им имо-
ти, както и доброволни 
вноски от допълнител-
ната стопанска дейност.» 
Недопустимо е грубо да 
се подценява волята на 
нашите предшественици, 
които са заложили в УС-
ТАВА да се превеждат 
20% от доп. приходи и 
30% от чл. внос. Въпро-
сът не опира до умението 
на председателя да влага 
лични пари или пари от 
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свои приятели, наме-
рени като спонсори, а до 
това да се заздрави мате-
риалната връзка между 
индивидуалните и колек-
тивни членове и СТДБ.

Недопустимо е, без да 
се изпълняват уставните 
задължения и без да се 
осигуряват съответни-
те вноски, предвидени 
по Устав, които са част 
от събраните колектив-
ни средства по места, да 
се  изисква издаването на 
вестник, да се помага за 
издаване на авторски кни-
ги, да се спонсорират ме-
роприятия, да се провеж-
дат акции на солидарност 
в засегнати от природни 
бедствия райони, да се 
поддържа електронен ре-
гистър на архивите, да се 
поддържа международна 
дейност, да се изграж-
дат паметници и паметни 
плочи, да се обогатява 
библиотечния фонд, елек-
тронния            сайт,   да 
се работи върху енци-
клопедия „Тракия“ и да 
си прави всичко това със 
средства, които не са дос-
татъчни дори за издава-
нето само на вестника за 
половин година.

Не на последно място 
осигуряването на закон-
ните средства и отчисле-
ния биха съдействали за 
утвърждаване на прин-
ципа на тракийска соли-
дарност и взаимопомощ. 
Става дума средствата, 
събрани в национален 
мащаб да се използват за 
каузи като социално под-
помагане, за творчески из-
яви, за подпомагане дей-
ността на дружествата, 
които имат по-ограничени 
финансови възможности 
и т.н. Така постъпихме с 
тези средства, макар и съ-
брани не по уставен път, 
а чрез приятели и лични 
средства - подпомогнахме 
пострадалите тракийци 
от наводнението в Ивай-
ловградско, издадохме 
книгите на Е. Алекова, 
книгите на К. Згурова, 
подпомогнахме тракий-
ските дружества в Русе, 
Карнобат, проявите в Сла-
вейно, Аврен, лечението 
на наши заслужили дейци 
и т.н.

4. Откритите въпроси 
по работата на СТДБ с 
държавните институции  
и политическите сили

Много неща, свързани 
с практическата политика 
на българската държава, 
с дейността на изпълни-
телната и законодателна 
власт в международен и 
вътрешен план, са свър-
зани с наши задачи. СТДБ 
е член на Националния 
съвет за сътрудничест-
во по етническите и де-
мографски въпроси към 
Министерския съвет на 
Република България от 
учредяването му и е взе-
мал активно участие в 
неговата работа при упра-
влението на различните 
правителства,  предста-
вляван от Красимир Пре-
мянов и Мирослав Попов.

СТДБ е член и на На-
ционалната асоциация на 
общините от регион «Тра-

кия» и активно участва 
в нейната работа. Наш 
представител там е чле-
нът на ЦР Ст.Танев.

През 2012 г. в качест-
вото си на председател 
на Съюза на тракийски-
те дружества в България  
се  срещнах с Минис-
тър-председателя на Ре-
публика България г-н Б. 
Борисов в Министерския 
съвет. На проведената 
среща, организирана по 
мое искане, информирах 
премиера за:

• дейността на ор-
ганизацията и знамена-
телни събития и дати от 
нейната история; 

• основните ак-
центи в работата на СТДБ 
през тази година: чества-
нето на 100-годишнината 
от Балканската освободи-
телна война, 100-годиш-
нината от Одринската 
епопея и отбелязването на 
100-годишнината от раз-
орението на тракийските 
българи;

• по сл едоват е л -
ната и упорита работа на 
съюза за утвърждаване на 
българщината и съхране-
нието на родовите памет 
чрез изследователската 
дейност на Тракийския 
научен институт, публи-
кациите във вестник „Тра-
кия“, книгоиздаването 
и патриотичните и фол-
клорни събори и чества-
ния;

• п р е д с т о ящ а т а 
инициатива на съюза, 
адресирана към всички 
български граждани и ин-
ституции, целяща възста-
новяване на българския 
православен храм в Ло-
зенград; 

• проекта за ор-
ганизиране на музейна 
експозиция „Тракия“ в 
метоха на българската 
православна църква „Св. 
Стефан“ в Истанбул; 

• ф о т о и з л о ж б а 
„Цивилизация Тракия - от 
древността до днес „ в Ев-
ропейския парламент;

• изградените от 
СТДБ паметници на тра-
кийския герой Капитан 
Петко Войвода в Рим и 
Киев, и отправих искане в 
програмата на държавни-
те делегации, които посе-
щават Италия и Украйна, 
да бъде предвидено пола-
гането на венци и цветя на 
двата паметника.

Важно място в разго-
вора ни беше отделено на 
проблемите за обезщете-
ние на тракийските бъл-
гари от Източна Тракия 
и Мала Азия, прокудени 
от родните им места. Бе 
изтъкнато, че двустран-
ните отношения с Турция, 
които се характеризират с 
положителни тенденции, 
носят сложни и проти-
воречиви исторически 
белези, а защитата на ин-
тересите на тракийските 
бежанци е един от малко-
то аргументи в спорните 
въпроси. В тази връзка 
отправих настояване за 
възобновяване на рабо-
тата на Българо-Турската 
смесена комисия, която 
обсъжда и този проблем, 
както и за включване на 
представител на СТДБ в 
нейната работа. Посочих, 
че чрез това участие ще се 
реализират резултатите от 
огромната и дългогодиш-
на историческа, издирва-
телна и изследователска 

дейност на съюза по въ-
проса за обезщетението 
на тракийци.

Във връзка с отбелязва-
нето на 100-годишнината 
от Балканската освободи-
телна война поставих на 
Министър-председателя 
въпроса за включване на 
представител на съюза в 
организационния комитет 
за нейното отбелязване 
предвид активното учас-
тие, което са взели в нея 
като опълченци редица 
тракийски и македонски 
герои. За съжаление на-
шият разговор не беше 
последван от реални 
действия и реализация 
на поети ангажименти по 
него от страна на прави-
телството.

Успоредно с това пред-
приехме скъпки по анга-
жиране и на основната за-
конодателна институция 
в страната, чрез Деклара-
цията, която изпратихме 
на председателите на пар-
ламентарните групи в 41-
то Народно събрание от 
участниците в Национал-
ното тракийско поклоне-
ние „Ден на тракийската 
памет“, Маджарово 2012. 
В нея пледирахме Народ-
ното събрание да излезе 
със специална декларация 
и въпросът за моралното 
и материално компенси-
ране за живота и загра-
бените имоти на нашите 
предци да бъде един от 
важните въпроси на наше-
то политическо и морално 
ежедневие, защото това за 
нас е национална кауза и 
тя може да бъде спечелена 
само с общи усилия.

В ЦР на СТДБ изгра-
дихме  РАБОТНА ГРУПА 
ЗА КОМПЕНСАЦИИТЕ, 
оглавена от Л. Шопов, 
която систематизира до-
водите на тракийци и тър-
си пътища за решаването 
на проблема. Трябва да се 
подчертае, че България 
винаги се е стремяла към 
справедливото решаване 
на въпроса чрез прегово-
ри при стриктно спазване 
на сключените договори. 
Турция обаче, неотклонно 
и твърде успешно се опит-
ва да заобикаля постигна-
тите двустранни догово-
рености, когато прецени, 
че не са в нейна полза. 
Пример за такъв подход 
е отказът за прилагането 
на Цариградския мирен 
договор от октомври 1913 
г. и Одринското споразу-
мение от ноември 1913 г., 
с които се признава статут 
на бежанци на прогонени-
те българи и се гарантира 
правото им на завръщане. 

По същество тракий-
ският проблем е между-
държавен - следователно 
предмет на международ-
ното публично право, а не 
частен въпрос, в какъвто 
турската дипломация иска 
да го превърне. Тук тряб-
ва да се вметне фактът, че 
липсва правно основание 
в стремежа на турската 
държава да поставя свои-
те отговорности за реша-
ването на имуществени 
проблеми в пряка зави-
симост от други въпроси 
в контекста на двустран-
ните отношения. Трябва 
впрочем да се отбележи 
изказването на експреми-
ера Станишев по време 
на   заседание на 40-то НС 
(30.11.2007 г.) във връзка 

с 82 години от сключва-
нето на Ангорския дого-
вор. В него отново се де-
кларира, че «българската 
държава няма да преста-
не да работи по въпроса 
за изплащане на имотите 
на бежанците от Източна 
Тракия и Мала Азия, за-
щото той е важен и един 
от основните елементи 
на българо-турските от-
ношения.» По времето на 
мандата на ГЕРБ обаче, 
се сблъскваме с пълно ин-
формационно затъмнение 
както за първото, така и 
насроченото за началото 
на 2012 г., но вероятно не-
състояло се, заседание на 
сформираната по време на 
предишното правителство 
работната група. Наред с 
това какво е докладвано 
по този въпрос и реша-
вано при посещенията на 
министър-председателя 
Борисов в Турция, както и 
за съвместното заседание 
на правителствата на две-
те страни, публична ин-
формация отново липсва, 
защото е засекретена.

Със съжаление трябва 
да констатираме, че се-
гашните управници нямат 
уважително отношение 
към историческото мина-
ло, в т.ч. и към тракий-
ската кауза, и изобщо към 
СТДБ. 

Първо. Преди 5 годи-
ни Турция се съгласи да 
направим съвместна ра-
ботна група по решава-
нето на имуществените 
проблеми. Това бе прова-
лено и правителството се 
прави, че този проблем не 
съществува.

Второ. Усилията да по-
ставим някои въпроси за 
опитите за дезинтеграция 
на ислямизираните бъл-
гари от български народ 
срещнаха мълчание и пре-
небрежение. 

Трето. Това е първото 
правителство, което спря 
субсидията към нас като 
към гражданска органи-
зация, създавайки по този 
начин предпоставки за 
срив на нашата дейност. 
Контактите с него вървят 
трудно, а поставените от 
нас въпроси не намират 
никакъв отговор. 

Въпреки, че никога не 
сме проявявали селектив-
но отношение и винаги 
сме изпращали покани на 
всички - опозиция и упра-
вляващи, последните не 
се отзовават на поканите. 
Когато става дума за тра-
кийската кауза, за опасни 
етно-религиозни проце-
си в тракийския регион, 
за тежки дисбаланси в 
него, за имуществените 
проблеми на тракийските 
българи, за откритите въ-
проси в нашите отноше-
ния с Турция, те демонс-
трират:

• Отказ от актив-
ност в решаването на въ-
трешните и международ-
ни проблеми.

• Липса на ясни 
измерения на нашите от-
ношения с Гърция, Сър-
бия и Македония като се 
изключи изострящият се 
тон на отношенията с Ма-
кедония, който очевидно 
има две важни причини. 
Първата е предизборно да 
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се демонстрира някак-
ва форма на национализъм 
и да се изземат гласове на 
патриотичните партии и 
организации. Втората е, 
по този начин да се при-
крие пълната пасивност 
във връзка с проблемите 
с Турция и изобщо неком-
петентната и опасна Бал-
канска политика.

• Имаме дезаву-
иране на тракийската 
организация от това пра-
вителство, бягство от 
проблемите, които ние 
поставяме. Министър-
председателят заявява че 
това са “частни пробле-
ми”. За първи път от 1990 
г. насам се забелязва та-
кова грубо незачитане на 
тракийските проблеми и 
организации.

• За съжаление по-
добно поведение наблю-
даваме и при сегашния 
български президент. Той 
отиде в Турция и не каза и 
дума за нашите проблеми.

Какво можем да пра-
вим при тази ситуация? 
Две са посоките, в които 
да разгръщаме нашата 
дейност.

Първата посока е 
свързана с отношения-
та ни с местните орга-
ни на държавна власт. 
През отчетната година 
допуснахме разминавания 
с местните ръководства 
в Ивайловград и Средец 
във връзка с организирани 
съвместни прояви. Това 
наложи провеждането 
на срещи и разговори на 
председателя на СТДБ в 
общините Ивайловград и 
Средец, по време на които 
се постигнаха договоре-
ности за по-добро взаи-
модействие в бъдещата ни 
съвместна дейност. Искам 
специално да отбележа 
изключително доброто ни 
взаимодействие с кмета 
на Малко Търново – г-н 
Илиян Янчев,  при орга-
низирането на събора на 
Петрова нива, както и с 
кметовете, подкрепени на 
изборите от нас.

Втората посока е въ-
трешнополитическа , 
свързана с партнирането 
с тези организации, кои-
то се ангажират с нашите 
проблеми. Засега няколко 
са организациите, които 
много активно се анга-
жират с тях – това са – 
БСП, „Нова Зора“, ВМРО, 
„Атака“ Дружба „Роди-
на“, Съюз на офицерите 
и сержантите от запаса и 
резерва и др. Специално 
би следвало да се кажат 
положителни думи за ръ-
ководството на БСП, кое-
то се оказа единственото 
ръководство на партия, 
което прие резолюция за 
солидарност с тракийска-
та кауза на своя Висш фо-
рум - Конгреса. Положи-
телни думи заслужава и 
ПП „Атака“, която освен с 
присъствие на наши про-
яви, показва солидарност 
и в парламентарната си 
дейност. 

Във всеки случай смя-
там, че една от посоките, 
в които би следвало евен-
туално да се замислим на 
определен етап, е дали да 
действаме като граждан-
ска организация, която 
ползва различни методи и 
подходи към държавната 

власт за налагане на опре-
делени каузи, интереси и 
позиции и дали СТДБ да 
не стане организатор или 
съорганизатор на граж-
дански протести в под-
крепа на каузата на тра-
кийските българи.  Засега 
съм песимист, че нашите 
искания ще бъдат полити-
ка на българските инсти-
туции на тези, които уп-
равляват днес българската 
държава. Но подкрепени 
от държавата или не, ние 
ще се борим докрай. За-
щото правдата е на наша 
страна. Това е днешната 
ни мисия и ние осъзнава-
ме своята голяма истори-
ческа отговорност. 

5. Международната 
дейност на СТДБ

Международната дей-
ност на СТДБ беше под-
чинена на основните цели 
и задачи на План програ-
мата за 2012 и на реали-
зацията на стратегията на 
Съюза „ Тракия без грани-
ци“.

Важна посока на на-
шите външнополитически 
усилия е ангажирането на 
международни органи-
зации и по-специално на 
европейските институции 
с тракийската кауза. 

От една страна, много 
добро през последната го-
дина е взаимодействието 
ни с евродепутатите. На-
чалото на това конструк-
тивно сътрудничество 
бе поставено от Маруся 
Любчева и Евгени Кири-
лов. Това е важен въпрос 
и ще продължи да бъде 
приоритет в бъдещата ни 
работа, както за придава-
не на европейско звучене 
на тракийското движение 
в България, така и за ан-
гажиране на европейските 
институции с проблема за 
имуществените интереси 
на тракийци. Още по-ве-
че, че по въпроса има при-
етата резолюция от Евро-
пейския парламент.  През 
изминалата година СТДБ 
инициира и подписка, под 
мотото: «Да подкрепим 
Резолюцията на ЕП от 
21 май 2008  в защита на 
имуществените интереси 
на тракийските българи.»  
Изпратихме писмо до по-
литическите сили за ини-
циираната от нас подпи-
ска. В него Централното 
ръководство на СТДБ се 
обръща с молба към по-
литическите сили и граж-
данските организации в 
Република България като 
представители на всички 
българи, независимо от 
партийните им пристрас-
тия, да призоват своите 
членове и симпатизанти 
да се присъединят към 
нея. Вече имаме подкре-
пата на хиляди тракийци, 
на редица български па-
триотични и родолюбиви 
организации.

Предприемаме дейст-
вия да бъде поставена па-
метна плоча на сградата 
на училището в Одрин, в 
което и в момента се обу-
чават деца. Другата ни 
идея, която бихме искали 
да предложим, е да поста-
вим знак, с който да увеко-
вечим паметта на убитите 
български войници при 
обсадата на Одринската 

крепост. Това би могло да 
стане с построяването на 
мемориал на т. нар. бъл-
гарско гробище, който да 
напомня за техния подвиг. 
Смятаме, че ще е уместно 
там да бъде поставен и 
списък с техните имена.

В тази връзка следва да 
отбележим извършената 
работа по възстановяване-
то на православен храм в 
Лозенград. По тази задача 
сме на етап съгласуване с 
турските власти и Екзар-
хийската фондация, огла-
вявана от Васил Лязе.

Друг важен проект е 
свързан със създаването 
на музейна експозиция в 
сградата на метоха в Ис-
танбул, в който ще бъде 
представена по подобаващ 
начин  съдбата на Тракия 
и тракийските българи. 
На този етап е изработен 
идейно-тематичен план на 
експозицията, който пред-
стои да бъде одобрен и 
придвижен по-нататък за 
практическа реализация. 
Това е една амбициозна 
задача, която ще изисква, 
освен безвъзмездно твор-
ческо участие и финансо-
ва подкрепа за осъществя-
ването й. Искам да изразя 
благодарност на ТНИ и 
на членовете за специал-
но формираната работна 
група, на Ваня Стоянова и 
Боряна Бужашка. 

Поставихме си за цел 
да превърнем в традиция 
посещението на памет-
ниците на Капитан Петко 
Войвода в Рим и Киев, 
свързани с отбелязването 
на бележите дати. Специ-
ално трябва да се благода-
ри на Милен Люцканов, 
който успя да осигури не 
само протоколните въз-
можности за тези делега-
ции, но и тяхното финан-
сиране.

Изпратихме и специ-
ална декларация до по-
сланика на Държавата Из-
раел в България, в която 
Централното ръководство 
на Съюза на тракийските 
дружества в България из-
рази дълбокото си възму-
щение от терористичния 
акт, извършен на 18 юли 
на летището в Бургас. В 
нея бе посочено, че наша-
та организация, по завети-
те на своите учредители, 
винаги се е противопос-
тавяла на насилието, ксе-
нофобията и тероризма 
като методи за защита на 
правата и свободите, и е 
отстоявала етническата и 
религиозна толерантност 
в съгласие с патриотични-
те си ценности и нацио-
налните интереси.

Особено важна бе де-
кларацията на Върховния 
комитет за мир и добро-
съседство от март 2012 
г., чрез която заявихме, 
че като държава, член-
ка на Европейския съюз, 
ние сме в правото си да 
изискваме от съседните 
нам страни реципрочно 
уважение към българска-
та история, държава и 
народ, и недопускане на 
посегателства върху пра-
вата и интересите на бъл-
гарите, живеещи на тяхна 
територия. Обърнахме се 
към Народното събрание, 
Президента и Министер-
ския съвет на Република 
България, изтъквайки, че 

Съюзът на тракийските 
дружества в България раз-
чита изключително много 
те да провеждат политика 
на защита на българските 
национални интереси и 
особено по отношение на 
нашите съседи. Посочи-
хме и конкретните стъпки 
за това:

• Турция да обез-
щети българите от Тракия 
и Мала Азия за заграбе-
ните от тях имоти, като 
се съобрази с резолюци-
ята на Европейския пар-
ламент, призоваваща за 
това.

• Македония да 
преустанови посегател-
ствата срещу българската 
история и да се отнася с 
необходимото уважение 
към българите, живеещи 
на нейна територия, както 
и към българската държа-
ва.

• Сърбия да опре-
дели приемлив статут на 
българите, живеещи в За-
падните покрайнини.

• Гърция и оста-
налите ни съседи да пре-
установят политиката, 
насочена към създаване 
на изкуствена „помашка“ 
нация.

Продължаваме да раз-
виваме ползотворно съ-
трудничество и с Асо-
циацията на българите в 
Украйна и с партньорски 
структури в  Русия. Под-
готвяме сключване на 
договор с руски научни 
институти за съвместно 
изследване,  експертни 
оценки и предлагане на 
политики по балканските 
проблеми. 

По повод на Деня на 
българите в Украйна, 29 
октомври, поздравихме 
нашите сънародници и 
оценихме високо тяхната 
роля за поддържането на 
родния край като крепост 
на българщината. Ние ги 
призовахме този празник, 
който благодарение на 
Асоциацията на българи-
те в Украйна вече шест го-
дини се отбелязва широко 
в Бесарабия, да се превър-
не в поредният пример за 
плодотворното сътрудни-
чество между нашия съюз 
и  българите в Украйна, 
които в преобладаващото 
си мнозинство имат тра-
кийски корен.

Трябва да признаем, 
че в международната ни 
дейност съществува една 
слабост, и тя е, че не сме 
намерили сходни парт-
ньорски структури в Гър-
ция, а това е важно, за 
да придадем смислен ха-
рактер на многобройните 
посещения там на тракий-
ци от местни тракийски 
дружества. Нямаме нищо 
против екскурзиите, но 
те трябва да се съчетаят 
с организиране на кон-
церти, изложби и т.н., 
напомнящи за съдбата 
на тракийските бежанци. 
Разчитаме на съдействие-
то на Васили Мелиус.

Важна наша задача е да 
се грижим за  поддържа-
нето на паметниците на 
Капитан Петко Войвода в 
Италия и Украйна. За тази 
цел написахме специал-
но писмо до директора 
на Дирекция „Протокол“ 
в МВнР г-н Иван Дими-
тров, в което предлагаме 

в бъдеще, при гостувания 
на български делегации, 
по време на юбилеи, го-
дишнини и национални 
празници, българската 
държава да отдава почит и 
на Капитан Петко Войвод, 
като нейни представители 
поднасят венци и цветя на 
паметниците му в Рим и 
Киев.

Активно ще се борим 
за приобщаване към тра-
кийската кауза на органи-
зации и държави, които са 
солидарно настроени към 
нас - Кипър, Армения, 
Китай, както и останалите 
страни членки на Съвета 
за сигурност на ООН, ев-
ропейските институции и 
държави, които носят от-
говорност за съдбата на 
тракийските българи.

СТДБ трябва да стане 
обществен гарант за про-
веждане на национално 
отговорна външна поли-
тика, която не само мини-
мизира опасностите пред 
България, но и гарантира 
националните интереси. 
И тъй като разбирането, 
че държавата и хората 
вървят по самостоятел-
ни коридори, е мислене 
на елитарни кръгове, ние 
трябва да изповядваме 
принципа, че добра е тази 
външна политика, която 
създава добри условия за 
живот на хората.

 
6. Дейността на Тра-

кийския научен инсти-
тут

През изминалата го-
дина Тракийският научен 
институт увеличи своята 
активност по организа-
цията на научни форуми, 
чрез които да атакува ко-
лективно важни научни 
проблеми и същевремен-
но да обединява около 
себе си научен потенциал 
от различни сфери, да го 
ангажира с тракийските 
проблеми. 

Тракийският научен 
институт беше и съор-
ганизатор, съвместно с 
Македонския научен ин-
ститут, Института за исто-
рически изследвания към 
БАН и Историческия фа-
култет на Софийския уни-
верситет, на Международ-
ната научна конференция 
(3-6 октомври 2012 г.), 
проведена в четири града 
на страната, посветена на 
100 г. от Балканската вой-
на.

На 13 юли 2012 г. в Ре-
гионалния етнографски 
музей - Пловдив се прове-
де научна конференция на 
тема: „Тракийският фолк-
лор - носител на майстор-
ство и идентичност на 
нацията“. Инициатор на 
събитието бе Тракийско-
то дружество „Войвода 
Руси Славов“ - Пловдив, 
в партньорство с Тракий-
ския научен институт, 
Института за етнология 
и фолклористика с Етног-
рафски музей - БАН, ПУ 
„Паисий Хилендарски“ 
- Философско-историче-
ски факултет, Регионал-
ния етнографски музей 
- Пловдив и Академията 
за музикално, танцово и 
изобразително изкуство 
- Пловдив. В събитието 
взеха участие изтъкнати 
изследователи на култур-

но-историческото богат-
ство на Тракия като Ва-
лентина Ганева - Райчева, 
Наталия Рашкова, Михаил 
Букурещлиев, Ангел Ян-
ков, Стоян Райчевски и 
др. Те разгледаха широк 
кръг от въпроси, свързани 
с тракийските традиции 
и фолклор в тяхното ис-
торическо и съвременно 
звучене; подчертаха роля-
та им за формирането на 
идентичността и мястото 
им в културно - историче-
ската памет на българите; 
докоснаха се до пробле-
мите на приемствеността 
и интеркултурните влия-
ния и взаимодействия на 
Балканите.

Следващата по ред 
конференция, организи-
рана от ТНИ и СТДБ беше 
свързана с отбелязването 
на 109-годишнината от 
Илинденско-Преображен-
ското въстание като част 
от националните търже-
ства на „Петрова нива“ 
на тема „Исторически и 
съвременни проекции на 
Преображенското въс-
тание“. Заседанията на 
конференцията се про-
ведоха в залата на музея 
на „Петрова нива“ в при-
съствието на журналисти 
и потомци на тракийски 
българи. На конференци-
ята присъстваха председа-
телят на СТДБ и Ил. Янчев 
- кмет на Малко Търново. 
Задълбочените доклади 
на проф. Иван Филчев, 
проф. Иван Маразов, член 
кор. проф. д.ф.н. В.  Про-
данов, доц. Стоян Райчев-
ски,  д-р Ваня Стоянова и 
д-р Буряна Бужашка, бяха 
посрещнати с повишен 
интерес и предизвикаха 
дискусия сред присъства-
щите в залата.

Най-мащабната научна 
проява, организирана от 
ТНИ и СТДБ бе проведе-
ната на 27 октомври 2012 
г. Национална конферен-
ция на тема: „Тракия в 
българската национална 
идентичност“. Конфе-
ренцията беше посветена 
на 100-годиншнината от 
Балканската война, която 
се води на територията 
преди всичко на Тракия 
и води до драматични 
обрати в съдбата на на-
селението в този регион. 
Във форума, който беше 
открит от член кор. проф. 
В. Проданов - директор на 
ТНИ, участваха водещи 
специалисти - историци, 
икономисти, философи, 
активни дейци на тракий-
ски дружества от различ-
ни краища на България, 
потомци на тракийски 
българи като проф. Д. 
Порязов, Емилия - Боря-
на Илиева Славкова и др. 
Конференцията беше ува-
жена от ген. Ангел Марин 
- Вицепрезидент на Ре-
публика България (2002-
2012), от професор д.и.н. 
Трендафил Митев - пред-
седател на Македонския 
научен институт, както и 
от млади български исто-
рици от БАН, изкушени 
от тракийската проблема-
тика. В рамките на про-
грамата научните доклади 
бяха разделени в четири 
основни сесии, ръководе-
ни от проф. Иван Филчев, 
проф. Васил Проданов - 
директор на ТНИ, 
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проф. Светлозар Елдъ-
ров и проф. Илия Тодев - 
директор на Института за 
исторически изследвания 
при БАН.

Разбира се Тракийски 
научен институт тепърва 
ще развива потенциала на 
възможностите. Може би 
най-важният му ангажи-
мент, на който бе даден 
реален старт, това е няко-
котомната  Енциклопедия 
“Тракия” - изключително 
важна организационна, 
интелектуална, стратеги-
ческа задача. За нея ще 
бъде нужно съответно 
финансиране от порядъка 
на 500 – 600 000 хиляди 
лева, които тепърва ще се 
осигуряват. Това е един от 
най-амбициозните и зна-
чими проекти в историята 
на България от последни-
те две десетилетия. Ще 
бъде събрано и допълнено 
цялото богато наследство, 
свързано с етническото 
прочистване и геноцида 
над тракийските българи, 
създатели на Съюза на 
тракийските дружества в 
България и Тракийския 
научен институт. Ще бъде 
даден отговор на опасните 
опити за пренаписване на 
нашата история и проме-
ни в идентичността на оп-
ределени социални групи 
на територията на тракий-
ския регион, включително 
и в Родопите. В контекста 
на отношенията на Балка-
ните това е изключително 
важна задача, свързана и с 
националната сигурност 
на страната. Енциклопе-
дията ще позволи по най-
добър начин да се съхрани 
и предаде на поколенията 
наследство, което ще има 
своята историческа при-
надлежност и европейско 
бъдеще, и ще допринесе 
за патриотичното възпи-
тание на младите българи.

Планираме участие в 
Българо-турска конферен-
ция на тема: „Двустран-
ните отношения между 
България и Турция в усло-
вията на кандидатстване 
на Турция за членство в 
ЕС - историческо наслед-
ство и съвременни изме-
рения. 

Постигнато е предва-
рително споразумение за 
евентуално подписване на 
договор за сътрудничест-
во между Института по 
Балканистика към РАН и 
ТНИ.

Нашата амбиция е ин-
ститутът да премине към 
един нов етап на изслед-
ванията, в които да бъде 
ориентиран:

• Не само към ми-
налото, а да се обърне към 
все по-изострящите се 
проблеми на настоящето 
и бъдещето на тракийския 
регион, което в резултат 
на 23 годишния преход 
към капитализъм, е свър-
зано с появата на множе-
ство нови реалности и ри-
скове за този регион.

• Изследване на 
рязкото увеличаване на 
ролята на миналото, на 
историята в настояще-
то, битката за историята, 
която се води у нас, а и 
на Балканите и е свързана 
със съдбата на тракийския 
регион и тракийци, с тях-
ната идентичност.

• Изследване на 

променящите се силови, 
икономически, културни 
геополитически конфи-
гурации, които оказват и 
ще оказват влияние в този 
регион, където ролята на 
Турция се засилва и има 
тенденции да стане по-
голяма отколкото е била 
през целия период през 
последните 100 години. 

• В контекста на 
глобализацията и проме-
ните в ролята на Западна 
Европа и САЩ вървят 
процеси на регионализа-
ция, на нарастваща роля 
на регионалната специ-
фика и особеност на тра-
кийския регион за иконо-
мическото му развитие 
и съдбата на живеещите 
там. Това е свързано със 
засилващи се дисбаланси 
и дистанции между отдел-

ните части на този регион.
• Нарастват Бал-

канските регионални дис-
баланси  като цяло, което 
ще изправи ТНИ и Бълга-
рия пред нова ситуация и 
ние не можем да си затва-
ряме очите за това.

• В контекста на 
възхода на неоосманизма 
и опитите за пренаписва-
не на историята на Тракия 
на тази база, пред ТНИ се 
открояват изключително 
важни въпроси.

• Някога у нас има-
ше система за патриотич-
но възпитание, която днес 
е изоставена. ТНИ заедно 
с тракийските дружества 
и СТДБ  имат важната 
задача да съдействат за 
възпитанието на младите 

хора в ситуацията на пре-
небрегване на този про-
блем в национален план.

• ТНИ ще продъл-
жи да подпомага СТДБ в 
неговата дейност тракий-
ският въпрос да се пре-
върне в национална кауза.

7. Библиотечната и   
издателската дейност на 
СТДБ

От 1 януари 2012 г. за-
почна инвентаризирането 
и систематизирането на 
библиотечния фонд на съ-
юза. Библиографирани и 
заведени са над 300 книги 
в инвентарната книга на 
СТДБ. Извършена бе ин-
вентаризация на над 2500 
книги, които бяха разпре-
делени и библиографски 
описани под рубрики, в 
библиографски списъци, 

подготвени за компютъ-
ризация на Фонда. Извър-
шени са и 12 тематични 
справки за Тракийския 
институт, в. Тракия и тра-
кийци от страната. За това 
дължим специална благо-
дарност на Ваня Стоило-
ва-привлечен експерт от 
Народна библиотека «Св. 
Св. Кирил и Методий».

През изминалия отче-
тен период създадохме 
добър ред в библиотеч-
ната дейност и днес раз-
полагаме с една добре 
подредена библиотека, с 
картотекирани заглавия, 
до които имат достъп 
всички интересуващи се. 
В тази връзка държа да ви 
информирам, че в избе-
ните помещения на СТДБ 

бяха започнали физиче-
ски да загиват съхраня-
ваните там книги. С цел 
да предотвратим тяхното 
унищожаване и кражби, 
тези които бяха в по-голе-
ми количества, предоста-
вихме на библиотечните 
фондове на общини, чии-
то ръководства пожелаха 
да попълнят своите фон-
дове с книги за 100 г. от 
Илинденско-Преображен-
ското въстание, Балкан-
ската война и история на 
тракийското движение.

В това отношение 
следва да оценим високо 
отношението на община 
Варна и лично на кме-
та Кирил Йорданов, на 
кметицата на Перник - P. 
Янакиева, на кмета на 
Сандански - А. Тотев, на 
Г. Делчев - Вл. Москов, 

кмета на Куклен – Дими-
тър Сотиров, на Ректора 
на Варненския свободен 
университет и др.

Продължаваме да ра-
ботим за формирането на 
електронен архив. Тази 
задача се координира от 
ТНИ и Златина Колева, 
наета по Програмата за 
хора с увреждания. Дър-
жа да подчертая, че това 
е сравнително дълъг про-
цес и затова темповете на 
неговата реализация не са 
това, което бихме желали.

Има раздвижване и по-
добряване на състояние-
то на вестник “Тракия”, 
но все още има какво да 
се желае, особено по-
отношение на проблем-
но-тематичните насоки. 

Желанието на главния ре-
дактор Соня Ангелова и 
на редколегията е, той все 
повече да излиза от досе-
гашната си затвореност и 
да се отваря към значими 
и остри обществени про-
блеми. Работата по него-
вия абонамент е незадо-
волителна все още.

Ще осигурим преиз-
даване на книгата на Л. 
Милетич чрез издател-
ство “Захарий Стоянов”. 
Предстои да я  издадем и 
на английски език, и да я 
раздадем на чуждестран-
ни адресати в  търсене на 
подкрепа за тракийската 
кауза. 

Предстои излизането 
на поредния том на Из-
вестията на Тракийския 
научен институт, в кой-
то ще бъдат представени 

материалите от няколко 
конефернции под об-
щата рубрика “Тракия в 
българската национална 
идентичност”. За цялост-
ната работа в ТНИ искам 
да благодаря на проф. 
Филчев, проф. Проданов 
и Ваня Стоянова.

Искам да отбележа из-
даването на книги на из-
вестни тракийски дейци 
през този период, което 
е много важно за авто-
ритета на тракийската 
организация: ген. Тодор 
Бояджиев, Петра Мече-
ва, Димитър Шалапатов,  
проф. Делчо Порязов, Па-
пани Козарева,  Геновева 
Михова, Елена Алекова, 
Любомир Шопов, Кални-
ка Згурова, проф. З. Поп-

чев и др.
Финансирахме и изда-

ването на книга, посве-
тена на дългогодишния 
ръководител на СТДБ г-н 
Константин Карамитрев, 
за чието представяне на 
7 февруари в София прес 
отговаря членът на Вър-
ховния комитет Елена 
Алекова.

На този етап издател-
ската дейност е все още 
фрагментарна, както по-
ради финансови, така и 
поради методически при-
чини. Считам, че тя тряб-
ва да бъде под методиче-
ското ръководство на ТНИ 
и нейното представяне в 
обществото да става с по-
мощта на дружествата по 
места със съдействието на 
Е. Алекова.

  
8. Връзки с медиите 

и присъствие на тра-
кийските организации 
в публичното простран-
ство

В това направление 
може да се даде положи-
телна оценка. Забелязва 
се нарастващ интерес от 
страна на печатните и 
електронни медии като 
БНТ, БТВ, Нова ТВ, кои-
то отразяват тракийски 
мероприятия и правят 
документални филми за 
съдбата на тракийските 
бежанци. Ще маркирам 
само една малка част от 
новинарски репортажи 
и публикации:

• Паметна плоча 
на Костадин Карамитрев. 
Репортаж на БНТ- 
05.10.2012

• Ден на тракий-
ската памет. Репортаж на 
БНТ - 01.10.2012

• Стотици почето-
ха паметта на избитите 
край град Маджарово. 
Репортаж на Нова ТВ- 
29/09/2012

• На Петрова нива 
стартира подписка Турция 
да компенсира тракийски-
те бежанци (заглавие в 
електронното издание на 
в.”Труд”, 19.08.2012)

• Тържества на 
Петрова нива.- Веселин 
Григоров, БНТ

• П р и з н а т е л -
ни българи почетоха на 
„Петрова нива” паметта 
на загиналите в Илин-
денско - Преображенско-
то въстание – АГЕНЦИЯ 
ФОКУС

• Комитското село 
Славейно засвидетелства 
своята почит към героите 
- www.smolyandnes.com

• Стотици на ко-
лене в Славейно-комит-
ското гнездо на Родопите 
- rodopismolian.blogspot.
com/

• БСП почете 
Илинденско–преображен-
ското въстание и Балкан-
ската война - www.cross.
bg

• 200 балона поле-
тяха над „Илиева нива” 
в памет на тракийските 
деца, избити през 1913 г – 
АГЕНЦИЯ ФОКУС и др.

Чрез сайта на СТДБ и 
„Тракия“ се разширява 
диалога с тракийци и с 
българската обществе-
ност. Едно от доказател-
ствата за това са ежеднев-
ните посещения на сайта 
на СТДБ, които отчита 
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брояча,  видим за всеки 
посетител.

В съвременното обще-
ство Интернет страницата 
не е лукс, а задължите-
лен инструмент в кому-
никационната стратегия 
на всяка организация. 
Във връзка с това СТДБ  
създаде и поддържа уеб 
страница, от която тра-
кийци, българската и 
международна обществе-
ност получават актуална 
информация.  Към днеш-
на дата  сайта  на СТДБ 
функционира успешно, 
има ясно дефинирани за-
дачи, отстоява позиции 
и работи за тракийската 
кауза, редовно и своевре-
менно информира потре-
бителите за актуални но-
вини и събития, за което 
дължим благодарност на 
редактора и администра-
тор на сайта Ваня Ивано-
ва. Сайтът е публикуван 
на новинарската страница 
Homepage.bg,  на която са 
публикувани и  всички уеб 
страници на централни-
те печатни и електронни 
медии. Най-доброто дока-
зателство за полезността 
на сайта на СТДБ дава не-
говият брояч,  който за 15 
месеца е отчел 16 484 по-
сетители от различни дър-
жави  (България, САЩ, 
Канада, Украйна, Русия, 
Румъния, Турция, Гер-
мания, Белгия, Франция, 
Гърция, Сърбия, Кипър, 
Македония,  Испания, 
Чехия, Швеция, Австрия, 
Италия, Великобритания, 
държави от Централна и 
Латинска Америка и др.)

В началото на м. октом-
ври 2012г. бе направено 
необходимото за разширя-
ване на уеб сайта и качена 
информация за създаване-
то на ПК „Тракия“, както 
и неговите основни доку-
менти. 

В процес е разширява-
нето на сайта с подстра-
ница - сайт на ТНИ, на 
която ще намерят място 
кратката история на ТНИ, 
неговите цели, задачи, 
екип, издателска дейност. 
Там ще бъдат публикува-
ни и Известията на ТНИ 
като нашата амбиция е да 
дигитализираме основ-
ните работи, свързани с 
тракийското движение. 
В този контекст ще отбе-
лежа, че вече редица от 
тракийските организации 
имат уеб страници, което 
е положителен факт.

9. Каква следва да 
бъде посоката на разши-
ряване на обществената 
роля на СТДБ?

Когато говорим за об-
ществената роля на СТДБ 
би следвало да имаме 
предвид, че тя е свързана 
със серия от функция. 

Първата група от функ-
ции са културно-просвет-
ните. Това са функции-
те, които са доминиращи 
досега. По инерция дру-
жествата продължават 
да функционират изцяло 
само като културно-про-
светни, по традиция на-
следена от ОФ времена, 
не е осмислен уставния 
статут на обществено па-
триотична организация, 
която предполага друга 
форма на съществуване. 

Този начин на функ-

циониране има своето 
място, роля, потребност. 
Високо ценим усилията 
на тракийските друже-
ства по места да поддър-
жат тракийския фолклор 
и самобитност чрез ор-
ганизиране на концерти, 
конкурси и т.н. Със своята 
мащабност и обществен 
резонанс се отличават 
организацията на г-жа 
П. Мечева - член на ЦР 
на СТДБ, председател на 
ТЖС, основен органи-
затор на „Богородична 
стъпка“ и Варненската ор-
ганизация с председател 
Р. Вълчева. Добри думи 
заслужават и тракийските 
дружества в Созопол, По-
морие, Асеновград, Ха-
сково и др.

Ще продължим да под-
крепяме тази дейност и 
занапред. Затова подпо-
могнахме ТД „Капитан 
Петко Войвода“ - Кар-
нобат за закупуване на 
национални носии, не-

обходими за нуждите на 
певческия колектив към 
дружеството.

И занапред ще ценим 
добре функциониращата 
кръжочна дейност, над-
пяванията, фолклорните 
конкурси и т.н, които са 
важна част от поддържа-
нето на тракийския дух 
и идентичност. Така ще 
се съхраняват и предават 
от поколение на поколе-
ние традициите ни, ще се 
приобщават нови поколе-
ния към тях, ще се пази 
паметта за миналото. Тук 
аз включвам цялата дей-
ност по писане на родови 
книги и проучвания на 
историята на тракийския 

регион и тракийските 
България. С тази дейност 
се занимава в много отно-
шения и ТНИ. Тя е важна 
за запазване на идентич-
ността на българите – тра-
кийци, за съхранението на 
българското.

Втората група от функ-
ции е защитата на инте-
ресите на тракийските 
българи, свързана с овъз-
мездяване за разграбено-
то имущество, за поставя-
нето на този въпрос пред 
турското правителство и 
намиране на съответното 
решение. 

За да се развие истори-
чески наследената тема за 
защита на имуществените 
интереси на тракийци е 
възприета нова стратегия 
- динамична, системна, 
последователна, поетап-
на. Възприет е програм-
но целевия подход с раз-
нообразяване формите 
на работа с едновремен-
но действие в страна-

та и навън, и с огромно                      
разочарование от това, 
че сегашното поколение 
тракийци не положи дос-
татъчно усилия за разра-
стване мащабите на под-
писката.

Основавайки се на 
духа и буквата на Ангор-
ският мирен договор, ще 
отстояваме позиция за 
подписване на ново спо-
разумение между Турция 
и България. Необходимо е 
да се изработи и утвърди 
актуализирана позиция по 
тази тема, отговаряща на 
съвременните реалности 
и възможности, защото 
полученото наследство 
по нея може да служи за 

журналистически интер-
претации и пропагандно 
информационна дейност, 
но не не може да се пре-
върне в ръководство за 
действие с ясно разписа-
ни отговорности, поет-
апно разписана система 
с последователни прак-
тически действия. Затова 
днес ви предлагам от име-
то на комисията по този 
въпрос да утвърдим така-
ва позиция, защото ако не 
я приемем, рискуваме да 
станем източник на заблу-
ди и напразни надежди, 
което е недопустимо за 
авторитета на СТДБ.

Третата група от функ-
ции на Тракийската ор-
ганизация е свързана с 
днешната битка за инте-
грацията на различните 
общности в тракийския 
регион, за противопос-
тавяне на опитите части 
от него или общности в 
него да бъдат дезинтег-
рирани, отделени от бъл-

гарската нация. Днеш-
ният ден изисква да се 
впишем в дневния ред на 
обществото, да станем 
активен участник Такъв 
е бил замисълът на възро-
дителите на тракийското 
движение и на самия г-н 
Карамитрев. Достатъчно 
е да повторим действащи-
те постановки от Устава. 
В неговия член II сред 
целите на Съюза се отбе-
лязва следното: «Защита 
на българщината, бъл-
гарите в чужбина и пра-
вославната вяра; Благо-
денствие на българския 
народ и просперитет на 
българската държава. 
Активна дейност за мир, 

доверие и добросъседски 
отношения с балкански-
те народи».

Този дух на Устава и 
неговите цели означават:

• Организацията 
да стане един от основни-
те стожери на национал-
ната сигурност в цялост-
ното разбиране за това.

• Втъкаване на 
тракийската кауза в бъл-
гарския национален иде-
ал.

• Приобщаване на 
всички национални отго-
ворни фактори към дей-
ността на тракийското 
движение

• Въвличане на 
нови хора, ярки имена и 
общественици, които да 
стимулират развитието на 
организацията. Не можем 
да разчитаме единствено 
на болезнения спомен от 
историческото минало, а 
да не чувстваме тревоги-
те на настоящето, което 
създава реални заплахи за 

целостта и бъдещето на 
България.

Четвъртата група от 
функции на тракийската 
организация би следвало 
да бъде нейната активна 
роля в решаването на со-
циално-икономическите 
проблеми и неравновесия 
в този регион,  включ-
ването в решаването на 
тези проблеми. Сега на 
практика се развива про-
тиворечие - между това, 
което организацията е 
била в миналото, и това 
което днешният ден изис-
ква - организация с актив-
на обществена позиция за 
защита на националните 
интереси; да развие функ-
цията на защитник на 

тракийци, от гл. точка на 
тяхната трагична история, 
живеещи в изостанали ра-
йони. Това остро налага 
необходимостта да раз-
вием социално регулира-
щи функции по посока на 
защита социалните права 
на хората и социално ико-
номическото развитие на 
районите. Това може да се 
разглежда и в европейски 
контекст, където основ-
на част от финансовите 
средства са насочени към 
възраждане на изоста-
ващи райони, както и в 
контекста на стратегията, 
утвърдена от СТДБ за раз-
витие на Еврорегион Тра-
кия в рамките на ЕС.

В изпълнението на по-
сочената функция през 
септември м.г., аз като 
председател на СТДБ и 
председателят на Съюз 
„Произведено в България 
г-н Лукан Луканов под-
писахме рамков договор 
за сътрудничество и съв-
местна дейност. Двете 
страни се договорихме 
да си взаимодействат за 
осъществяване на наро-
дополезна дейност - да 
издигат авторитета и до-
верието към родното про-
изводство, да подпомагат 
и поощряват предприема-
ческата инициатива сред 
тракийците, с цел иконо-
мическото развитие на 
регионите. Предвиждаме 
да бъдат изградени реги-
онални представителства 
на СПБ, които да подпо-
магат икономическото 
развитие на тракийски-
те региони, съвместни 
действия за разработване 
на проекти по европейски 
програми, както и насър-
чаване на заетостта в ра-
йоните, които са застра-
шени от обезлюдяване. 
Благоприятно се отразява 
взаимодействието ни с 
Федерацията за дружба с 
Русия и народите от ОНД, 
с които имаме подписано 
споразумение от 2010 г.

10. Глобални и нацио-
нални рамки, които оп-
ределят новите задачи 
на СТДБ

От тук нататък бих ис-
кал да споделя някои по-
общи идеи за стратегията 
на СТДБ през тази и през 
следващите години. Из-
миналата година от дей-
ността на Съюза на тра-
кийските дружества беше 
време, през което в глоба-
лен план протекоха серия 
от процеси, които рязко 
увеличават ролята на ор-
ганизации като СТДБ. Бих 
отбелязал няколко тен-
денции, които се чувстват 
особено силно в България 
и имат следствия за нас, 
водят до съвсем нова си-
туация, свързана с ролята 
и мястото на Съюза и не-
говото място в българско-
то общество.

Първо. Това е продъл-
жаващата тенденция на 
глобализация, която, как-
то подчертават множество 
нейни изследователи, е 
съпроводена с паралелна 
тенденция на отслабване 
на националните държа-
ви, на регионализация и 
фрагментизация, тъй като 
цял ред функции, с които 
все по-трудно се справят 

 К. Йорданов К. Йорданов



Брой 2  24 януари 2013 г.

националните държави 
се поемат или от надна-
ционални структури или 
се прехвърлят на местни 
организации и граждан-
ски структури. Този про-
цес е силно изразен у нас, 
както чрез нарастващата 
роля на контрола на ев-
ропейските институции 
за ставащото в страната, 
така и чрез тенденциите 
на вътрешно нарастващи 
неравенства и неравнове-
сия вътре в нашата страна, 
което създава нови пред-
поставки за дейността на 
организации като СТДБ, 
ангажирани исторически 
с определен регион.

Второ. Световната кри-
за от 2008 г. насам рязко 
оголи тенденцията на от-
слабване на възможности-
те на САЩ като световен 
хегемон да контролират и 
насочват процесите нався-
къде в света. В момента 
съществуващата глобална 
криза в страните от капи-
талистическия център не 
е обичайната циклична 
криза, а системна криза, 
свързана с постепенната 
смяна на глобалния хеге-
мон САЩ и доминиращо-
то господство на западно-
европейския капитализъм 
по посока на възход на 
Азия, групата страни из-
вестни като БРИКС и из-
лизането на Китай посте-
пенно като глобална сила. 
В публикуваната тези дни 
прогноза на американски-
те разузнавателни аген-
ции “Глобални тенденции 
2030” се описва свят, в 
който Китай ще бъде во-
дещата сила, което ще 
доведе до промени и в ге-
ополитическата ситуация 
на Балканите, които са по-
лето на действие на СТДБ. 
Ние ще се сблъскване с 
нови сили, нови проблеми 
и рискове.

Множество геополити-
чески анализи сочат, че 
това ще засили ролята и 
мястото на регионалните 
съотношения на силите и 
амбициите на регионал-
ни сили да поставят под 
контрол по слабите си 
съседи, да влияят върху 
техния вътрешно-полити-
чески живот и върху отно-
шенията им с останалите. 
Това за нас означава, че 
ще нараства ролята на от-
ношенията на Балканите и 
особено на отношенията с 
Турция, която претендира 
да бъде регионален ли-
дер и вече с разнообраз-
ни средства въздейства 
върху нашия живот. Това 
също рязко увеличава зна-
чението на СТДБ, чието 
възникване и развитие 
през всички досегашни 
десетилетия е свързано 
със спомена от геноцида 
и етническото прочист-
ване при бягството им от 
териториите на тази дър-
жава в българските земи. 
В очевидното интензи-
фициране, разширяване, 
усложняване на отноше-
нията помежду им, и то 
в условия на нарастваща 
асиметрия в икономиче-
ско, военно, демографско 
и пр. отношение СТДБ би 
следвало да играе много 
по-важна роля.

Трето. На Балканите 
възниква съвсем нова си-
туация в резултат на ня-

колко основни процеса: 
кризата на ЕС и изблед-
няващите надежди на За-
падните Балкани за ЕС; 
кризата в Гърция, която 
досега  противодействаше 
на амбициите на Турция 
на Балканите; тенденция-
та на отслабване на ролята 
на САЩ в Европа и в на-
шия регион. В тези усло-
вия имаме рязкото нара-
стване ролята на Турция 
на Балканите и влизането 
на България в нейното ге-
ополитическо и геоиконо-
мическо пространство. С 
кризата в Гърция Турция 
се превръща в хегемонна 
сила, увеличаваща рязко 
ролята и мястото си у нас. 

В нея се забелязва засил-
ване на неоосманистките 
амбиции за доминиране 
в целия регион, в който 
някога се е простира-
ла Османската империя. 
Нейните амбиции да въз-
действа върху нараства-
щия брой мюсюлмани и 
турски етнически общно-
сти в България и навсякъ-
де на Балканите се увели-
чават. Турските сериали 
у нас вече изместват аме-
риканските, а с тях идва 
и нов образ, ново идеоло-
гическо влияние на тази 
страна в България и на 
Балканите. Това изостря 
битките за интерпрета-
ция на българската исто-
рия, на цялата епоха, по 
време на която сме били 
включени в Османската 
империя, Възраждането, 
национално-освободител-
ните борби, Освобожде-
нието и водещите фигури 

от този период. 
Нашата икономика ста-

ва все по-зависима от тур-
ската и ако не се е сринала 
в годините на управление 
на ГЕРБ, то е главно пора-
ди нарастващия износ по 
посока на Турция. Ико-
номическата зависимост 
върви с нарастваща зави-
симост във всяко друго 
отношение. В България 
никога не са се строили 
толкова джамии, колкото 
през последните 20 годи-
ни, и в момента тя е с най-
много джамии на човек от 
мюсюлманското вероиз-
поведание в Европа. 

Паралелно с това вър-
ви обособяването на цели 

региони у нас. Това става 
чрез постепенна промяна 
на техния етнически със-
тав и преориентацията 
им към Турция. Факт е, 
че две общини от област 
Хасково станаха членове 
Съюза на общините от 
тюркския свят със седали-
ще в Истанбул с надежда 
да получат допълнително 
финансиране от там. За 
бъдещи членове на това 
сдружение се готвят още 
четири български общи-
ни - Руен, Мадан, Мом-
чилград и Исперих. В 
тази организация могат да 
кандидатстват „страни и 
региони, в които се гово-
ри турски или диалектите 
му, както и региони, които 
имат географски, истори-
чески и културни връзки с 
тези страни“.

Четвърто. Съществува 
тенденция на отслабване 
на структурите и инсти-

туциите на българската 
държава, на деградация 
на българската държав-
ност, която особено силно 
се прояви през последни-
те години при настоящото 
правителство. 

• Имаме по съще-
ство ликвидация на бъл-
гарската армия, редуци-
рането й до наемнически 
легиони за изпълнение на 
чужди задачи по света. 
Офицерска легия „Раков-
ски” съобщи, че над 2000 
военни са подали рапорти 
за напускане на армията, 
поради липса на условия 
за труд, за кариерно из-
растване, в резултат на 
заплахи и оказване на на-

тиск, заради променените 
правила за пенсиониране.

• „ С в е т о в н и я т 
проект за справедливост” 
констатира, че България 
е на дъното в световната 
класация по качество на 
наказателното правосъ-
дие – на 81-во място от 
общо 97 държави. Така 
съдебната „реформа” на 
ГЕРБ, изчерпваща се с 
кадруване и натиск вър-
ху съда, както и гаврата с 
върховенството на закона, 
ни постави след държави 
като Пакистан, Кения и 
Камбоджа. По показате-
ля отсъствие на корупция 
България е на 53-то мяс-
то, след страни като Иран, 
Аржентина и Еквадор.

• Според изследва-
не дори на намиращия се 
под контрола управлява-
щите НЦИОМ доверието 
към правителството спря-
мо септември пада с 2% и 

днес е 29%; неодобрение-
то е двойно по-високо и 
възлиза на 57%; одобре-
нието към работата на 
обезличения, превърнат 
в проводник на недемо-
кратични, корупционни, 
лобистки практики и тяс-
нопартийни политиче-
ски интереси парламент, 
е едва 17%, срещу 68% 
неодобрение, което вече 
говори за криза на парла-
ментаризма и на пряката 
демокрация; одобрението 
и неодобрението към пар-
ламента растат с по 5% 
от септември до ноември 
2012. 

• С опитите да оп-
равдаят провалите си със 

съдебната власт и в стре-
межа си да я подчинят 
политически на своите 
цели, управляващите до-
ведоха до безпрецедентна 
криза и компрометиране 
на процедурите по избор 
както на членове на Кон-
ституционния съд, така и 
на главен прокурор.

• Изследване за 
събираемостта на данъ-
ците в общността, на-
правено по поръчка на 
Групата на социалистите 
и демократите в Европей-
ския парламент от „Такс 
Рисърч“ през март 2012г., 
сочи, че България има 
най-голям сив сектор в 
ЕС. Според проучването 
върху едно от три евро у 
нас не се плащат данъци. 
Докладът показва, че ако 
България се справи със 
сивия сектор, тя би била 
в състояние за 3 години 
да изплати целия си дър-

жавен дълг. 12,7 милиар-
да евро през 2009 г., или 
35,3% от общия продукт 
на българската икономи-
ка не са били обложени, 
сочат данните. Така бю-
джетът е бил ощетен с 3,7 
млрд. евро, което е било 
повече от достатъчно да 
се запълни дефицитът в 
публичните финанси за 
2009 г. от 2,3 милиарда, 
сочи проучването. След 
нас се нареждат Румъния 
с дял на сивата икономика 
от 32,6% от БВП и Литва с 
32%. 

• Според Асоциа-
цията на индустриалният 
капитал в България сива-
та икономика възлиза на 
36,8%, докато средното за 
ЕС е около 15%. Подобен 
размер на сивия сектор 
говори за слаба държава 
и слаби институции или 
за участие на държавата 
в „преразпределянето на 
баницата”. Причини за 
сивия сектор са и тежките 
административни проце-
дури, увеличаващата се 
безработица, ниското за-
плащане, задъхването на 
бизнеса, неразплащането 
на държавата с бизнеса и 
пр.

• Мащабите на 
обедняване и лумпени-
зация на големи маси от 
хора са невиждани преди 
това в историята. От 1989 
г. досега относителният 
дял на бедните в Бълга-
рия е скочил повече от 
11 пъти. Унищожени са 
всички основни социални 
придобивки при социали-
зма. Според «Евростат»  
България е на дъното по 
социални разходи в Ев-
ропа. Те представляват 
18,1% от БВП, зад нас са 
само Румъния и Латвия, 
докато средното ниво за 
ЕС е 29,4%. През 2011 г. 
България е най-застраше-
ната от бедност и социал-
но изключване страна в 
ЕС, като хората изправени 
пред този риск са 49%, 
или 3,7 млн. българи, кое-
то е увеличение с 620,000 
спрямо предходната годи-
на

• Драстично на-
раства разликата между 
отделните части на стра-
ната. Регионалното нера-
венство в България никога 
не е било толкова високо в 
историята. Повече от два 
пъти е по-висок брутни-
ят вътрешен продукт на 
човек от населението в 
София отколкото в след-
ващия го град Варна и 
близо пет пъти по-висок 
от най-бедната област – 
Силистра. В столицата на 
човек се падат съответно 
11 000 евро БВП за 2011 
г. срещу 5000 евро във Ва-
рна и малко над 2300 евро 
в Силистра. 

• Според изслед-
ване на “Икономист ин-
телиджънс юнит“ къде е 
най-добре да се роди едно 
дете и какви перспективи 
има в различните страни 
България се намира на 61 
място като преди нея са 
дори държави като Еги-
пет, Тунис, Иран, Алжир. 
Показателно е, че социа-
листическа Куба, която 
беше някога след нас, сега 
е много по-добро място да 
живееш и да се родиш – 
намира се на 40 място 
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в класацията. Бълга-
рия е на последно място в 
класацията от всички бал-
кански държави, т.е. най-
лошото място да се родиш 
и живееш. До това ни е 
довел днешния мутрен-
ски капитализъм, особено 
през последните години.

• Имаме тенденция 
на деградация и срив на 
бизнеса, на икономиката 
като цяло, изразяваща се 
в разпадни процеси сред 
малкия и средния бизнес, 
нарастваща безработица, 
закриване на предприя-
тия.

• Независимо от 
честите смени на мини-
стри в Министерството 
на здравеопазването сри-
вът на здравеопазването 
е такъв, че България зае-
ма предпоследното място 
в Европа по равнище на 
здравеопазване според 
Индекса на европейския 
здравен потребител за 
2012 г. Преди нея са дори 
Албания и Македония. 
Според изследването в 
България не са уредени 
добре дори елементарни 
услуги като ваксинира-
нето на бебетата, липсват 
голяма част от съвремен-
ните лекарства, корупция-
та и неравнопоставеност-
та в здравеопазването са 
огромни, а около 1 млн. 
200 000 души са изобщо 
здравно неосигурени.

• Има тенденция 
на деинтелектуализа-
ция и опростачване, а в 
масовите отношения се 
налага мутренски стил 
на поведение като меж-
ду две улични банди. И 
ако някога социализмът 
реши проблемът за негра-
мотността в началото на 
50-те години, то сегаш-
ният капитализъм отново 
върна неграмотността в 
България. Според данни 
на МОН днес в България 
58 000 души никога не са 
престъпвали даже учи-
лищния праг, а стотици 
хиляди са отпаднали още 
в началното училище. 
Според международното 
изследване PISA около 
40% от българските деца 
са неграмотни, като това 
са и най-бедните ученици, 
което означава, че българ-
ското училище не успява 
да преодолее социалните 
разлики.

• Упр а вл я в ащи -
те  превърнаха България 
през 2011 г. в най-корум-
пираната държава в ЕС 
според изследванията на 
Транспеърънс интерне-
шънъл. През 2012 година 
ситуацията не е по-добра 
като в резултат на разпада 
на държавността и в Гър-
ция имаме срив назад. В 
световен план през 2012 
г. страната е на 75-то мяс-
то от общо 176 изследва-
ни държави. С 41 пункта 
България се определя като 
опасно корумпирана.

• Негативните де-
мографски тенденции се 
превърнаха в демограф-
ски геноцид. Историята 
не помни в България да са 
се раждали толкова малко 
деца, както през послед-
ните три години и никога 
желанието да избягаш, да 
напуснеш страната не е 
било толкова голямо.

Това обуславя значима-
та роля на организация, 
като СТДБ, която замест-
ва ограничената дееспо-
собност на държавата, 
отстъпила своя суверени-
тет с влизането си в ЕС. 
Това дава огромен шанс 
на СТДБ да се включи в 
настоящето и бъдещето 
на страната, и да се опи-
та да съчетае достойното 
си историческо минало с 
ролята на активен фак-
тор в съвременното бъл-
гарско общество. Тя би 
следвало рязко да увели-
чи своята роля в преодо-
ляване на духовната криза 
в българското общество, 
която носи със себе си 
множество опасности за 
българската идентичност, 
за оцеляването на бъл-
гарската нация. Някога 
тракийци оцеляха в усло-
вия на етническа чистка 
и геноцид. Сега техните 
наследници би следвало 
да направят всичко за оце-
ляването на българската 
нация.

Когато говорим за роля-
та на СТДБ като общест-
вена организация, която е 
част от гражданското об-
щество, следва да имаме 
предвид, че в българското 
гражданско общество съ-
ществуват различни орга-
низации, редица от които 
са финансирани отвън, а 
техните представители 
играят ролята на агентура 
на влияние в българските 
медии и общество, което 
допълнително повишава 
ролята на СТДБ като па-
триотична организация, 
грижеща се не просто за 
интересите на тракийски-
те българи, а за интереси-
те на България като цяло.

 
11. Какво да очакваме 

от СТДБ като обществе-
но  патриотична органи-
зация, нейните основни 
структури и от   взаимо-
действието с ПК “Тра-
кия” през 2013 г.?

Няколко са факторите, 
които рязко увеличават 
ролята и възможностите 
на нашата организация.

Първо. Имаме криза на 
съществуващата партийна 
система и идеологическо 
съзнание. Класическото 
ляво-дясно разделение, 
характерно за Западна 
Европа от времената на 
силна социална държа-
ва там е в криза. В още 
по-висока степен то има 
проблеми у нас, където 
така нар. “преход” дойде 
с очаквания за по-висок 
жизнен стандарт и съ-
ществуване след като се 
достигне до “демокрация 
и пазарна икономика”, а 
вместо това бе създаден 
мутренски капитализъм и 
олигархическа и неефек-
тивна държава. В тези ус-
ловия според изследвани-
ята на социолозите  обаче 
се оказва, че по-голяма 
част от българите се са-
моопределят като десни, а 
не като леви, независимо 
че сме най-бедната дър-
жава в ЕС, с най-сринати 
социални системи. В тези 
условия във възход е по-
пулизмът и сегашното уп-
равление е типичен израз 
на популистко-олигархи-

ческо управление. Все по-
вече не идеологическите 
деления се оказват основ-
ното, което определя по-
ведението на гражданите, 
а очакванията за чиста, 
неопетнена и национално 
отговорна сила, която е 
некомпрометирана с бан-
дитското разграбване при 
прехода към капитализъм. 
В тези условия се увели-
чава ролята и значението 
на патриотични органи-
зации, които успяват да 
запазят дистанция както 
от космополитичното и 
компрадорско говорене и 
поведение на голяма част 
от политическите елити 
в България, така и от на-
ционалистическо-ксено-
фобското и изпълнено с 
напрежения и конфликти 
говорене и действие на 
някои политически пар-
тии и сили. Нараства ро-
лята на националния и па-
триотичен вот, но засега 
съществуващите партии 
не успяват достатъчно 
да го привлекат. Тук има 
ниша и проблемът е дали 
ще се запълни от дос-
татъчно привлекателни 
лица с убедителна програ-
ма и аргументи.

Второ. През послед-
ната година рязко се 
увеличиха опитите за 
дезинтегриране на исля-
мизираните българи от 
българската нация като 
се промени тяхната иден-
тичност. Върви ускорена 
тенденция на промяна на 
идентичността на исля-
мизираните българи в Ро-
допите. На 7 юли 2012 г. 
в Смолян бе учреден така 
нар. Европейски институт 
“Помак”, чиито инициа-
тори са си поставили за 
цел да променят истината 
за ислямизираните бъл-
гари и така да ги отродят 
от българската нация. На 
първата пресконферен-
ция, организирана от Ев-
ропейски институт „ПО-
МАК” на 15 октомври 
2012 г. в София прес бе 
прочетено Отворено пис-
мо от ръководството му до 
президента, председателя 
на Народното събрание 
и премиера на Република 
България с искането да 
бъдат отменени чествани-
ята по повод 100-годиш-
нината от Балканската 
война. То завършваше с 
думите, подчертани дебе-
ло: „Очакваме Вашето 
държавническо отноше-
ние и решение. Едноми-
лионната ПОМАШКА 
ОБЩНОСТ е вперила 
поглед във Вас. Вярваме 
в Единството и Ви при-
канваме към него.” 

Появяват се сайтове 
и организации, издава 
се литература, действат 
активно подкрепяни от-
вън организации за тази 
цел. При това се търси 
подкрепа от европейски 
институции за отделяне 
на ислямизираните бъл-
гари окончателно от бъл-
гарската нация. На 21-25 
януари в Страсбург ще се 
проведе следващата сесия 
на Парламентарната асам-
блея към Съвета на Евро-
па, където има опасност 
да се гласува резолюция 
в подкрепа на “помашко 
малцинство” в България.  

През тази година из-
лязоха две книги на така 
нар. “Европейски инсти-
тут Помак”, които спеку-
лират и фалшифицират 
идентичността на исля-
мизираните българи. Пър-
вата се нарича „Има ли 
бъдеще Велика Булгария 
или защо бе скрита ис-
торията на помаците” и 
неин автор е Ефрем Мол-
лов, самоопределящ се 
като мюсюлманин, суфи 
и пророк. Втората книга 
е подписана с псевдони-
ма Исмен Реджебов и е 
озаглавена “Балкански-
те войни в Родопите”, 
фалшифицираща изцяло 
историята на ислямизи-
раните българи. Двете 
книги се разпространяват 
по джамиите сред всички, 
можещи да четат ислями-
зирани българи. Очевидно 
става дума за финансира-
на отвън кампания, която 
да дезинтегрира Родопите 
от България.   

Върви активен строеж 
и на джамии, финанси-
рани отвън. Паралелно 
с тежката икономическа 
криза и миграцията на 
българско население от 
този регион има опасност 
от неговото обособяване. 
Особено силно въздейст-
вие в това отношение 
има натискът на външни 
организации и на ДПС за 
пренаписване на история-
та на Балканската война и 
за обвинения срещу бъл-
гарите за геноцид върху 
българите мюсюлмани.

Трето. През последна-
та година в контекста на 
загуба на влияние ДПС 
рязко и открито превърна 
в основно свое направле-
ние на дейност промяната 
на демографския и рели-
гиозен състав на българ-
ската държава по посока 
на нейната етнизация. Ще 
посоча основните му за-
конодателни искания само 
пред последните месеци:

• Въвеждане на за-
дължителен турски език 
в училищата, независимо 
от желанието на съот-
ветните деца да изучават 
този език.

• Защитата на съ-
дените в Пазарджик има-
ми, обвинени в религи-
озно-фундаменталистка 
дейност.

• О т н ош е н и е т о 
към Генерал Делов и ис-
кането за преосмислянето 
на Балканската война по 
посока на интерпретации-
те, които се правят на тази 
война в Турция.

• Опитът да се за-
сили ролята на Републи-
ка Турция в българското 
общество като се прокара 
законопроект, чрез кой-
то да се даде българско 
гражданство на всички 
турци, изселили се някога 
по спогодби между двете 
страни, както и на техните 
наследници, което означа-
ва повече от един милион 
турци да бъдат направени 
български граждани, кое-
то да постави страната из-
цяло под турски контрол.

Четвърто. Изправени 
сме пред тенденции на 
промяна на геополитиче-
ската ситуация на Балка-
ните и нов етап в отно-

шенията с Турция, което 
може да доведе до опасни 
процеси на разпад на на-
ционална идентичност. В 
регион “Тракия” вървят 
усилено няколко процеса, 
които ние като организа-
ция, свързана с този ре-
гион не можем да прене-
брегнем. 

• Нараства иконо-
мическата обвързаност 
на регион “Тракия” с 
Турция, което има поло-
жителни, но има и свои-
те отрицателни страни. 
Икономическата мощ и 
зависимост на Турция се 
проявяват в промяна на 
политическото поведение 
и националното мислене в 
различни региони. Пока-
зателно в това отношение 
е решението на Общин-
ския съвет в Ямбол да от-
мени предходно решение 
за признаване на армен-
ския геноцид, защото това 
им пречело на икономиче-
ските връзки с Турция.

• Засилва се на-
тискът за пренаписване 
на историята, при който 
нашата организация, при-
добива особено значение 
на общност, най-силно за-
интересована и най-тясно 
свързана с тези процеси, 
на които трябва да проти-
водейства.

• В тези условия 
много важно е тези про-
цеси, които ще дават те-
първа отражение върху 
всичко, ставащо в нашата 
страна, да бъдат следени 
внимателно, анализира-
ни, отчитани и да намират 
правилните политики. По 
много причини тракий-
ското движение, СТДБ, 
Тракийският научен ин-
ститут, ПК “Тракия” са 
организациите, които 
най-добре познават тези 
процеси, най-експертно и 
реалистично могат да го-
ворят по тях и да предла-
гат съответните политики.

Трето. Нараства тен-
денцията за протестен 
вот, като резултат от недо-
волството на масите. Стои 
въпросът накъде ще се на-
сочи този протестен вот. 

Пет са възможните по-
соки на движение на кри-
зисното съзнание, както 
се вижда от това, което 
става на други места, в 
частност в Гърция и За-
падна Европа, които след-
ва да се имат предвид и от 
ПК “Тракия”: 

Първата посока. Раз-
сейването на този вот 
между множество малки 
партии, една част от които 
са съзнателно създадени 
за тази цел.

Втората посока е 
свързана с нова вълна на 
антикомунизъм и търсене 
на виновници в бившите 
комунисти и “ченгета”.

Третата посока е на 
лява вълна, свързана с 
БСП и не само с нея, кое-
то засега трудно може да 
се очаква, тъй като БСП е 
натоварвана с много вини 
от катастрофалния преход 
и трудно привлича млади 
хора.

ЧЕТВЪРТАТА ПОСОКА е 
ксенофобско-националис-
тическа вълна и възмож-
но обединение на нацио-
налистически формации 
(Волен Сидеров предлага 
обединение за изборите 

на ВМРО и Фронта за на-
ционално спасение). Най-
вероятно ще се опита да 
привлече някои популяр-
ни имена в листите, което 
ще се съчетава с няколко 
елемента: 

• левичарски обе-
щания за високи заплати 

• умерено антина-
товско и антиевропейско 
говорене

• антициганско го-
ворене

• антитурско гово-
рене

• посочване на 
опасностите пред Бълга-
рия.

Петата посока е свър-
зана с консолидирането 
на патриотични и нацио-
нално отговорни факто-
ри, които да защитават 
националните интереси 
и да търсят консенсус по 
най-важните въпроси от 
дневния ред на страната, 
за излизане от кризата, 
бедността и мизерията.

12. Заключение

В заключение бих ис-
кал да подчертая, че като 
патриотична организация 
СТДБ  трябва да се насо-
чи към решаване на из-
броените проблеми. Това 
означава:

• Да излезе от зат-
вореността си в културно-
обществения коловоз и да 
започне да действа като 
обществено-патриотична 
организация. 

• Да се обърне 
много по-активно към на-
стоящето, защото ако не 
се захване с настоящето, 
губи миналото.

• Да има позиция 
по социално-икономиче-
ските неравенства и други 
проблеми на региона като 
безработица, липса на по-
минък, затваряне на пред-
приятия, липса на иконо-
мически перспективи.

• Да има много по-
активна позиция по демо-
графските процеси, които 
се разгръщат в Тракия и 
Родопите, по опасните 
тенденции на промени в 
етнорелигиозната струк-
тура на различни региони 
с тенденция това да води 
до капсулиране на различ-
ните религиозни и етни-
чески общности и до про-
мяна на идентичността на 
тези региони изобщо.

• Да участва много 
по-активно в интеграция-
та на ислямизираните бъл-
гари. Като организация, 
която винаги е включвала 
и Родопите и родопските 
българи в своята дейност, 
ние сме длъжни да бъдем 
най-активните защитници 
на ислямизираните бъл-
гари срещу всички онези 
външни сили и вътреш-
ни техни изпълнители 
в опитите да се проме-
ни тяхната идентичност. 
Имаме намерение много 
по-остро и публично ка-
тегорично да се противо-
поставяме на онези, които 
се опитват да прекъснат 
българския родов корен 
на ислямизираните бъл-
гари като изопачават ис-
торията от позициите на 
силата и манипулациите.

Благодаря ви за търпе-
нието!
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НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ

Няма как да не се съгласим 
с философа-политик д-р Ахмед 
Доган, който оцени скандала с 
почетното гражданство на ген. 
Делов повече като нравстве-
но-психологически, отколкото 
държавно-политически въпрос. 
Доказателства за тезата му изви-
рат почти ежеседмично. Кръгли 
маси, декларации и интервюта 
– все с препратки към ревизии 
и осъвременяване на междует-
ническите взаимоотношения. 
Странното е, че се развиват в ед-
ностранен формат.

„Дълбочинен е казусът за 
Генерал Делов” – продължава 
философът-политик. И отново 
сме склонни да се съгласим с 
него. Дълбочината, към която 
ни отправя с типичната си за-
гадъчност, трябва да ни даде не 
толкова причини за нов прочит 
на историята, а размишления за 
модела на взаимоотношенията в 
обществото, за ценностите, кои-
то ние - най-вече българите през 
последните десетилетия сме за-
гърбили и изоставили.

Призивът за дълбочинност 
както в прочита на историята, 
така и в анализа на днешните 
взаимоотношения ни задължава 
да ги погледнем през приноса на 
предшествениците ни.

Отминалата вече 2012 год. 
показа колко помним и почита-
ме героите, донесли свободата 
на Родината ни. Новата 2013 год. 
извади в центъра на нашето вни-
мание кръглата 150 годишнина 
от рождението на акад. Любом-
ир Милетич. Акад. Милетич е 
личност, която се ползва с  без-
мерна значимост и уважение 
сред потомците на тракийските 
бежанци. Със своето усърдие 
при документирането на трагич-
ната разправа с българщината в 
Тракия той е създал „извори”, от 
които черпят и съвременните из-
следователи. В „Разорението на 
тракийските българи през 1913 
год.“, солидарният със своите 
сънародници македонски бълга-
рин е събрал сведенията, които 
тракийските бежанци дават за 
погрома на родните си места. По 
специфичен начин изследовател-
ската му дейност в областта на 
диалектологията в Родопите има 
пряко отношение и към развива-
ните понастоящем митологеми 
на различни псевдоизследова-
тели, оценяващи характера на 
Балканската война. Дните на въз-
поменания бяха съпроводени и с 
други процеси, които открояват 
разделителните линии в обще-
ството.

Задълбоченият анализ, кой-
то Доган ни препоръча, започна 
да избистря „целите”, които си 
поставят новите „османци” и 
временните им васали. Все по 

ясно се открояват опитите за 
утвърждаване и придаване на ня-
каква  „различност“на част от съ-
народниците ни. Освен цинична 
подмяна на историята целта е и 
страната да бъде принудена веч-
но за нещо да се оправдава.  

Всеки припев да „Оставим 
историята на историците” или 
„Стига сме живели с история-
та”, е съпроводен с политическо 
експлоатиране на неверни твър-
дения. Дълбочинният анализ 
разкрива фалша и двуличието на 
тази пропаганда. 

След полутържественото 
отбелязване през есента на сто 
годишнината от Балканската 
война, помрачено от странен 
„ултиматум” към държавниците 
ни от новосъздадения Европей-
ски институт „Помак”, в публич-
ното пространство бяха изстре-
ляни скоропостижно други две 
книги. „Турците в България”  и  
„Балканските войни в Родопите 
1912/1913 год.”. По същество те 
представляват естествено про-
дължение на „Пътеводител за ос-
манска България”. Освен, че въз-
хваляват  Османската империя, 
тези произведения са в синхрон с 
няколко други обществено-поли-
тически инициативи. През юли 
2012 год. депутатът от ДПС Че-
тин Казак предложи промяна на 
Закона за българско гражданство, 
която предвижда изселилите се 
по двустранни спогодби турци 
от България в периода 1948-1989 
год. да могат да възстановят бъл-
гарското си гражданство. Почти 
по същото време в Кърджали 
обществен инициативен коми-
тет, включващ и кмета на града 
инж.Хасан Азис,  номинира за 
почетен гражданин освободите-
ля генерал Васил Делов. На 17 
октомври 2012 год от изселниче-
ска организация в Одрин долетя 
декларация, която оспори тази 
номинация. Обществото в един 
от знаковите тракийски градове 
отново се раздели и това предве-
щава горещо лято на изборната 
2013 год. 

В София пък пристигна док-
ладчикът за България в комиси-
ята „Мониторингов диалог” към 
Парламентарната асамблея на 
Съвета на Европа – Лука Волон-
те. Приет почитително от пред-
седателя на НС – Цецка Цачева и 
представители на парламентар-
ните групи, докладчикът събра 
впечатления и отлетя, за да пред-
стави доклада си от 169 точки на 
4 януари 2013 год. Няколко от 
точките изискват признаване на 
представителност в Национал-
ния съвет по етнически и демо-
графски въпроси за българите с 
„македонски” произход и бълга-

ро-говорящите мюсюлмани. За 
съжаление няма и намек за пре-
поръка към българското прави-
телство за по-настойчива работа 
по решаването на Източнотра-
кийския имуществен проблем. 

Все дълбочинните разсъжде-
ния ни карат да се замислим кол-
ко ни е необходимо днес усърди-
ето на акад. Любомир Милетич, 
който след Ньой 1919 год. се 
бори срещу изопачаване на исто-
рическата истина и премахване 
на тежките последствия от вой-
ните. С подобна цел той взема 
участие в конгресите на Съюза 
на дружествата на Обществото 
на народите в Залцбург и Брюк-
сел, като в периода 1924-1929 
год. посещава и някои европей-
ски столици. Вместо да се поу-
чим от всеотдайността му, днес 
ни се налага да водим полемики 
с представители на академична-
та общност, които искат да спрем 
да живеем с историята.

Добре че тези инициатори 
допускат и стратегически греш-
ки. Добре е също така, че пред-
шествениците ни, с които е труд-
но да се съизмерим, са създали 
„добавена” стойност, та има още 
какво да пилеем. Освободителят 
на Кърджали – генерал Васил 
Делов и неговото непризнато 
от ОбС на Кърджали почетно 
гражданство, доведоха до отрез-
вяване на местните политици 
и националните им централи. 
Това предизвика на 29 декември 
2012 год. признанието на „из-
селническия лидер” Зюрфедин 
Хаджъоглу - „Не очаквахме казу-
сът с генерал Делов да достигне 
такива измерения”. Вероятно все 
пак този скандал е подействал 
отрезвяващо, защото десет дни 
по-късно, на 9 януари 2013 год. 
Народното събрание отхвърли 
предложената промяна на Закона 
за българското гражданство.

Обратното означаваше свое-
образно потвърждение на срам-
ната Декларация от 11 януари 
2012 год. за възродителния про-
цес, оценяваща го като етниче-
ско прочистване.  Всъщност се-
гашното решение за отхвърляне 
на проекта „Четин” си е едно 
опровержение, че „етническо 
прочистване” въобще е имало. 
Никога не е имало и отнемане на 
българско гражданство.

Остава да очакваме действи-
ето или бездействието на българ-
ските представители в ПАСЕ на 
сесията когато или ще се потвър-
ди, или ще се отхвърли станови-
щето на комисията „Мониторин-
гов диалог” за допълнителен две 
годишен надзор над България. 
Сега е моментът авторитетът на 
България да бъде пазен.

НЕ СТИГАТ
Само възпоменаниятаСамо възпоменанията

ОСНОВНА ЦЕЛ:
Укрепване на ролята и влиянието на 

СТДБ в българското общество в защита на 
националните интереси и просперитета на 
страната като член на ЕС

ОСНОВНИ СЪБИТИЯ:
1.100 години от началото на Балканската 

война и Одринската епопея
2. 100 години от разорението на тракий-

ските българи
3. 110 години от Илинденско-Преобра-

женското въстание
ОСНОВНИ ИНИЦИАТИВИ:
1.  Възстановяване на православния храм 

в Лозенград
2. Проектиране и организиране на музей-

на експозиция „Тракия“ в сградата на  мето-
ха в Истанбул срещу желязната църква Св. 
Стефан

3. Стартиране на енциклопедия „Тракия“
4. Тържествено честване на 26 март – 

Деня на Тракия и Одринската епопея
НАЦИОНАЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА 

2013 Г
-  Отбелязване на Деня на Тракия в столи-

цата и в страната  /26 март, по отделен план/
Отг. Кр. Премянов, Председателите на ТД 

Проф. В. Проданов
-Национален тракийски младежки събор 

„Илиева нива“  /юни, по отделен план/
Отг. Д. Иванов, К. Сарджев, Яни Янев, 

Стефан Танев
- Национален тракийски събор „Богоро-

дична стъпка“  /август, по отделен план/
Отг. Петра Мечева
-110 години Илинденско-Преображенско 

възстание  /август, по отделен план/
Отг. Тодор Бояджиев, М. Любчева, Румя-

на Вълчева, Димо Карабелов
- Национален тракийски женски събор с. 

Аврен  /септември, по отделен план/
Отг. Петра Мечева, Яни Янев
-100 години от разорението на тракийски-

те българи - Маджарово /октомври, по отде-
лен план/

Отг. Кр. Премянов, К. Сарджев, Яни Янев
-Традиционни Общотракийски събори в 

Одрин /май, по отделен план/
Отг. Кр. Премянов, Милен Люцканов, 

Краснодар Беломорски, Георги Манолов, К. 
Сарджев

-Национален тракийски георгьовски съ-
бор - Поморие  /май, по отделен план/

Отг. Е. Мурджева, Д. Карабелов
-Национален фестивал фолклорен венец 

„Божура“- Средец  /май, по отделен план/
Отг. Д. Карабелов, Божанка Николова
- Национален тракийски събор Кърджали 

/юни, по отделен план/
Отг. Яни Янев
- Национален тракийски фолклорен съ-

бор „Св.Св. Константин и Елена“ – Бродило-
во  /май, по отделен план/

Отг.М. Любчева, Д. Карабелов, Д. Иванов
- Традиционен тракийски събор в църк-

вата „Св. Георги“ в Одрин /май,  по отделен 
план/

Отг. М. Люцканов, Краснодар Беломор-
ски, Кирил Сарджев

-Национално честване на 100г. от разоре-
нието на тракийските българи – Кърджали /
септември, по отделен план/

Отг. Кр. Премянов, Яни Янев, Проф. В. 
Проданов

- Национален тракийски събор в с. Сла-
вейно / август, по отделен план/

Отг.А. Печилков
- Отбелязване на 80 г. от национално-

то тракийско женско движение /по отделен 
план/

Отг. Петра Мечева 
-Национална среща „Завръщане към ко-

рените“ – Сливен / по отделен план/
Отг. Божана Богданова
-Национална инициатива „По обратния 

път на дедите ни“ / по отделен план/
Отг. Божана Богданова
- Национална конференция „Автентични-

ят тракийски фолклор – носител на традиция 
и идентите на нацията“ – Пловдив /по отде-
лен план/

Отг. Нонка Матова, Ваня Стоянова
-Посещение на делегации на СТДБ в Рим 

– на 2.03 2013 г. и в Киев – на 8.09.2013 г.
Отг. М. Люцканов
- Преиздаване на книгата на акад. Л. Ми-

летич „Разорението на тракийските българи“ 
и възстановяване на паметника му в София 
по повод на 150-та годишнина от рождение-
то му

Отг. Кр. Премянов, Н. Димитров, Проф. 
В. Проданов

Програмите се изготвят от определените 
отговорници и се съгласуват с ЦР на СТДБ 
три месеца преди провеждането им. Нераз-
делна част от тях са сценария, списъка на 
гостите и финансовия план.

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:
ОРГАНИЗАЦИОННИ:
1.Разширяване на масовия характер на 

организацията, прием на нови членове, об-
хващащи нови социални и възрастови гру-
пи в дейността на съюза, създаване на нови 
структури в страната. Подобряване на ор-
ганизационната и финансова отчетност на 
членския състав

2.Отбелязване на значимите дати и съби-
тия от историята на тракийското движение

3.Работа по патриотичното възпитание и 
укрепване на националното самосъзнание на 
българското население в Родопите

4.Развитие на  на тракийското младежко и 
студентско  движение

5.Обогатяване на електронния архив на 
СТДБ с възможност за оторизиран достъп от 
всички членове на съюза

6.Активизиране дейността на Фондация 
„Капитан Петко Войвода“ и подготовка на 
отчетно-изборно събрание

7.Участие в проекти от национален ма-
щаб и в европрограми

8.Подготовка и  създаване на тракийско 
спортно движение/ по степен на готовност/

9.Отчитане на резултатите от среднош-
колския конкурс за есе на патриотична тема, 
свързана със 100-годишнината от Балканска-
та война

10.Тясно взаимодействие със сродни об-
ществени организации в страната и в чуж-
бина

11. Разширяване на аудиторията на в. 
„Тракия“ и увеличаване на абонамента му

12. Разширяване формата на електронния 
сайт и свързването му със сайтовете на тра-
кийските дружества и ПК Тракия

13. Попълване на библиотечния фонд 
на библиотеката на съюза и качването му в 
електронния архив

14. Привеждане на финансовата дейност 
в съответствие с изискванията на Устава и 
формиране на устойчиви източници на дохо-
ди за финансово осигуряване на План-про-
грамата  

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ:
1.Активизиране на международната дей-

ност на съюза, създаване на нови партньор-
ски отношения със сродни структури в чуж-
бина

2.Поддържане на отношения с посолства, 
със страните от ЕС с цел информация и при-
общаване към дейността на СТДБ

ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ И УЧАС-
ТИЕ В ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО:

1.Активно съдействие и натиск пред дър-
жавните органи за обещетяването на тракий-
ските бежанци и техните потомци чрез дей-
ността на Работната група по обезщетенията

2.Развитие на отношенията на сътрудни-
чество и партньорство с  държавните инсти-
туции – МС, НС, Президентство, с полити-
чески партии и парламентарните групи и с 
ръководства на общини с приоритетно тра-
кийско население

3.Среща с Омбудсмана на Р България за 
запознаването му с дейността на СТДБ

4.Среща с министъра на външните работи 
за обсъждане на  въпросите, засягащи инте-
ресите на тракийските българи

5.Среща с президентската институция за 
синхронизиране на участието и в инициати-
ви на СТДБ

6.Приемане и огласяване на официални 
позиции  и декларации на СТДБ по всички 
актуални проблеми, засягащи защитата на 
националните интереси и интересите на тра-
кийските българи

ПЛАН - ПРОГРАМА  ЗА РАБОТАТА НА СТДБ ПРЕЗ 2013 Г. Л. МилетичЛ. Милетич

Ген.  ДеловГен.  Делов
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От 14 до 16 декември на те-
риторията на общините Царе-
во и Малко Търново се проведе 
семинар: „Екодоброволчество-
то – предизвикателство пред 
младите“ по проект „Млад еко-
доброволец“. В продължение 
на 3 дни повече от 25 млади 
тракийци полагаха доброволен 
труд и се обучаваха в подкрепа 
на красивата българска приро-
да. През трите дена на екосе-
минара младежите почистиха 
устието на река „Резовска“ и 
проведоха няколко километров 
поход през защитена мест-
ност, за да могат да достигнат 
и почистят устието на река 
„Ропотамо“. На 15 декември 

вечерта младите тракийци от-
празнуваха и рождения ден на 
тракийско дружество „Екзарх 
Антим Първи“ -  гр. Бургас. 

Лекция за живота и борбите 
на този велик българин изнесе 
председателят на Тракийско-
то младежко дружество в гр. 

Бургас – Тодор Ангелов. Гости 
на бургазлии бяха младежи от  
дружествата в Стара Загора и 
Димитровград.

МИХАИЛ МИХАЙЛОВ

В навечерието на Ко-
ледните и Новогодишни-
те празници членовете 
на тракийското друже-
ство „Георги Кондолов“ 
в Старо село, Сливен-
ско, се събраха по тра-
диция да си припомнят 
стореното от тях през 
годината и да се пове-
селят.

Председателят на 
дружеството Иван Ма-
ринов поздрави тра-
кийци с успешно при-
ключилата 2012 г. и им 
пожела плодотворна и  
щастлива Нова година. 
През 2012 г. староселци, 
които са главно потомци 
на българи от Одринска 
Тракия, посетиха родното 
място на своите предци, ор-
ганизираха запомнящо се 

отбелязване на 100 години от 
обявяването на Балканската 
война и участието на техните 

съселяни в нея. Проведоха и 
редица други прояви, свър-
зани с тракийската кауза.

Присъс тващите 
бяха приветствани от 
кметския наместник 
в Старо село Анна 
Друмева, сама акти-
вен участник в орга-
низираната дейност 
на тракийци от този 
край.

Членовете на 
дружество „Георги 
Кондолов“ получиха 
поздравления и от 
председателя на те-
риториалното друже-
ство „Лазар Маджа-
ров“ - Сливен Кирил 
Киряков, , както и от 
заместник-председа-
теля на сливенското 
дружество Стоян Ма-
тушев, които бяха гос-
ти на тържеството.

Празничната вечер про-
дължи до късно с истинска 
тракийска веселба.
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Проява, посветна на 135 
години от рождението на Пейо 
Яворов, се състоя в библиоте-
ката на читалище „Пробуда“ 
в Средец. Честването бе орга-
низирано от общината, Мла-
дежкото тракийско дружество 
„Св. Георги Победоносец“ и 
читалище „Пробуда“. Стихове 
на поета, писани в различни 
периоди на житейския му път, 
прочетоха Тодор Апостолов, 
Величка Иванова и Цвето-
мир Гюров, възпитаници на 
Професионална гимназия по 
механизация на селското сто-
панство и електроника „Н. Ва-
пцаров“ в града. 

Мултимедийна презента-
ция, подготвена от Красимир 
Коларов, запозна присъства-
щите с биографията на едни 
от най-известните творби на 
поета - драматург. 

„Отзовахме се на поканата 
на община Средец за честване-
то на годишнината от рожде-
нието на Яворов, защото това 

е поет, оставил дълбока следа 
в историята на българската ли-
тература. Стиховете му и днес 
са актуални, което още повече 

провокира у нас чувството за 
патриотизъм“, заяви Георги 
Гюзелов, председател на Мла-
дежко тракийско дружество 
„Свети Георги Победоносец“. 

Кметът на Средец Иван 
Жабов, който бе гост на съ-
битието, благодари на уче-
ниците, че с усилията си са 
припомнили  творчеството 
и делото на един от най- ве-
ликите поети на България. 
Присъстваха още председате-
лят на Обс „Средец“ Надежда 
Палова, председателят на ТД 
„Лазо Лазов“ Божанка Нико-
лова, учители и граждани. 

Столичното дружество отчете дейността си
ДИМИТРИНА СМОЛЕВА

В края на 2012 г. Софий-
ското тракийско дружество 
отчете своята едногодишна 
дейност и набеляза основ-
ните предстоящи задачи. 
Доклад за извършената ра-
бота прочете председателят 
на дружеството Николай Ди-
митров. Той напомни, че ме-
роприятията са изпълнявани 
съвместно с Централен клуб 
„Родопи” към СТДБ.

Основен акцент от ор-
ганизационния живот на 
дружеството през измина-
лата година бе обществе-
но-патриотичната дейност, 
свързана с отбелязване на 
бележити дати и събития 
от историята на тракий-
ското движение /Денят на 
Тракия, Балканската война 
и Разорението на тракий-
ските българи, Илинденско-
Преображенското въстание, 
Лондонския мирен договор 
и др./; честване годишнини-
те на ръководни личности /
Капитан Петко Войвода, Ми-
хаил Герджиков, Костадин 
Карамитрев и др./; срещи 
на потомци на тракийските 
българи; участия в нацио-
нални събори и поклонения, 
организиране на подписки 
и т.н..

Друга основна насока е 
културно-просветната дей-
ност, организирана по про-
грамата на студио „Тракия”. 

В Тракийския дом се даде 
трибуна на учени, изследо-
ватели, писатели и деятели, 
посветили проучванията и 
произведенията си на тра-
кийската кауза. Много от-
говорна част от дейността 
на дружеството бяха ор-
ганизираните 3 пътувания: 
„Странджа- Източна Тракия- 
Одрин”, „Източни Родопи- 
Беломорието”, „Източни и 
Средни Родопи”. 

В план-програмата за 
дейността през настоящата 
2013 год. са предвидени 22 
мероприятия, посветени на 
няколко кръгли годишнини: 
150 години от рождението 
на акад. Любомир Милетич, 
100 год. от Одринската епо-
пея и победоносния край 
на Балканската освободи-
телна война и разорението 
на тракийските българи, 110 
год. от Илинденско-Прео-
браженското въстание, как-
то и националните прояви 
във връзка с тях, планирани 
в програмата на СТДБ за 
следващата година.

Всички изказали се от-
белязаха значителната по 
обем и разнообразна дей-
ност на Софийското друже-
ство, подчертаха активност-
та на новото ръководство и 
отправиха някои критични 
бележки и напътствия за 
бъдещата му работа. Напра-
вени бяха също и предложе-
ния  към  план- програмата.

Ученици от Средец отбелязаха рождението на Яворов 


Златко Петков Попчев-Шумен 5.I.1941 г.
Василка Петрова Карадимова-София 7.I
Милка Петкова Спасова-Карнобат 22.I
Стефан Димитров Груев 24.I.1949 г.
Лазар Златков Налбантов-Бургас 25.I.1986 г.
Красимир Андреев Премянов-София 27.I.1955 г.
Ваня Петрова Стоянова-София 28.I
Надя Димчева 26.I

Централното ръководство на СТДБ и редакцията на в. „Тракия” 
поздравяват най-сърдечно рождениците на съюза:

Честито !

Празнична вечер в Старо село

Ìëàäè òðàêèéöè ïî÷èñòâàõà Ìëàäè òðàêèéöè ïî÷èñòâàõà 
ðåêè â Ñòðàíäæàðåêè â Ñòðàíäæà

IN MEMORIAM
На 18 януари 2013 год. внезапно ни напусна нашият 

другар и земляк – Стойчо Атанасов. Изключително жиз-
нен, с чистосърдечна усмивка, ще остане в нашата памет 
със своята искрена добронамереност и богата душевност.

Дългогодишен участник в младежкия, стопански и об-
ществено-политически живот в Кърджалийския, Източ-
нородопски край, Стойчо Атанасов не остана безразличен 
към обществения живот и в София.

Роден в Беломорска Тракия през август 1943 год.,  в 
семейство на тракийски бежанци от с.Манастир, Гюмюр-
джинско, израства в с.Казак, Ивайловградска община.

Цялото му битуване го изгражда като много трудолю-
бив, изключително стойностен другар и непримирим към 
несправедливостите в живота. 

От 2007 год. е член на Софийското тракийско друже-
ство, а от ноември 2011 год. е член и на неговото ръковод-
ство. Стойчо Атанасов винаги енергично се включваше в 
дружествените мероприятия и инициативи. Винаги беше 
в помощ, винаги и само в позитивна обществена посока.

За нас ще остане непрежалим и незаменим!

Почивай в мир!  
От дружество „Тракия”- София и ЦК „Родопи”
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