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И лиева нива 
– най-обикновено назва-
ние, изразяващо кому е 
принадлежало това късче 
земя, а днес е паметен 
знак, събрал покрусата от 
смъртта на повече от 200 
невинни тракийски деца, 
посечени от турския ята-
ган. През оная злокобна 
1913 г., когато подгонени 
не от люде, а от същински 
зверове – редовен аскер и 
башибозуци, бежанци от 
Западна и Източна Тракия 
са тръгнали на север да 
търсят дом и огнище, убе-
жище и защита, а намират 

своята Голгота. А осиро-
телите им деца, откъснати 
от дом и родители, скита-
ли се несретни и оставени 
тук, на Илиева нива, дано 
бъдат пощадени, са изкла-
ни до крак. Единствената 
им вина е, че в техните 
вени тече българска кръв.
Днес мемориалът край 

ивайловградското село 
Глумово, издигнат върху 
земя, напоена с невинна 
детска кръв, напомня за 
геноцида над тракийски-
те българи, първият в ХХ 
век. Собственикът на ни-
вата Илия Русинов е раз-
брал, че тази кървава земя 
плодове няма да ражда, и 
я подарил на тракийската 
организация за паметник. 
И тук край параклиса, па-
метника и чешмата никнат 
само цветята на почитта. 
И възпоменанията на това 
място се превръщат всяка 
година в масов Национа-
лен тракийски събор „Ден 
на тракийското дете“. Той 
е повик да не се забравя 
тази трагедия. И да се знае 
за нея по цяло Българско. 
Дори си мисля, че най-до-
брият открит урок по ис-
тория за българските деца 
може да се изнесе края ме-
мориала на Илиева нива. 
Точно тук е мястото, на 
които и учени, и полити-
ци могат да си поговорят 

за ценността на детския 
живот. Защото драмата 
на тракийските деца не 
можа да не ни напомня и 
за масовото унищожение 
на децата от Освиенцим 
и за крематориумите на 
другите нацистки концла-
гери. А аз всеки път си 
спомням „страховитите“ 
стихове на големия поет 
Ивайло Балабанов – тра-
киец от с. Хухла  за „ония 
кървави тракийски дни“: 
„Закриляни от Славов и 
Маджаров, (към Ятаджик 
керваните вървят,) за да ги 
срещне варварската ярост 
(и ужаса на кървавия ад) 
край нивата, която се на-
рича (Илиева... Аз виждам 

дива сган (как двеста бъл-
гарски деца посича) и пра-
ви от душите им курбан.“
И паметника на Илиева 

нива като много други в 
страната стана жертва на 
посегателства и кражби. 
Фигурата с две детски 
глави, дело на скулпто-
ра Емил Пенчев, бе от-
крадната, вярно, заради 
бронза, но това не ома-
ловажава самия акт на 
посегателството като ван-
дализъм. И са похвални 
усилията на тракийци и 
на автора да възстановят 
скулптурата. И там, при с. 
Глумово, между Крумов-
град и Ивайловград, всеки 
път ще звучат сълзите на 
поета от с.Хухла: „когато 
духнат бели ветрове (и се 
яви над нивата злочеста – 
Илиева, Свети Илия сам 
– да напои ония жадни 
двеста) деца – тракийчета, 
изклани там...“

ТОДОР КОРУЕВ

Тодор КоруевТодор Коруев

Свети Илия 
ще ги напои...
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ТРАКИЙСКИ
КОРЕН

Историкът проф. 
Петър Ангелов:

На 21 юни тази година от 10 часа в парк „Прос-
тор“ на площадката пред детското влакче ще се 
проведе шестнадесетия Национален тракийски 
събор „Кърджали 2014 г.“, организиран от СТДБ, 
Тракийско дружество „Д.Маджаров“ Кърджали, 
Младежко тракийско дружество Кърджали и На-
родно читалище „Тракия 2009“ при следната про-
грама: приветствия на официалните гости и фол-
клорна концертна програма. Каним всички, които 
желаят да присъстват на Националния тракийски 

събор „Кърджали 2014г.“. Очакваме вашият пев-
чески или танцов състав да вземат участие във 
фолклорната концертна програма в рамките до 
12 минути всеки отделно. Програмата няма със-
тезателен характер. Всички разходи са за сметка 
на участниците. Молим до 13 юни да потвърдите 
участието си, както и необходимостта от нощувки 
на адрес: 6600, Кърджали, бел.„Тракия“ №11 или 
на телефони: 0361 6 23 50, мобилен 0885 712 224, 
и мейл: trakiya_kj@abv.bg
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За 14-та поредна година 
тракийци положиха цветя 
пред паметника на избити-
те деца и на изкланите над 
40 000 бежанци и така зас-
видетелстваха почитта, коя-
то Националния младежки 
тракийски събор – Ден на 
тракийското дете, отдава на 
невинните жертви и тяхна-
та памет. Организатори на 
събора са Община Ивайлов-
град, Съюзът на тракийските 
дружества в България и Тра-
кийският младежкият съюз в 
България.

На събора присъстваха 
Диана Овчарова – кмет на 

Община Ивайловград, Кр. 
Премянов – председател на 
СТДБ, Тодор Бояджиев – зам. 
председател на съюза, Петра 
Мечева – председател на 
тракийско дружество „Од-
ринска епопея“ Стара Загора, 
председател на ТЖС и член 
на Централното ръководство 
на СТДБ, Тодор Ангелов – 
председател на Тракийския 
младежки съюз и на бурга-
ското дружество, Р. Вълчева 
– председател на варненското 
тракийско дружество и член 
на Централното ръководство 
на СТДБ, членовете на ВК и 
председатели на тракийските 

дружества в Кърджали Яни 
Янев, в Хасково Кирил Сар-
джев, в Свиленград Василка 
Вангелова, в Димитровград 
Тодор Каваков, в Харманли 
Маргарит Петров и в Карно-
бат Милка Спасова, депутати, 
много тракийци и граждани.

Поляните в красивата 
местност отново се изпъл-
ниха с живот, с  много млади 
хора, които знаят за траге-
дията отпреди 101 години и 
пазят жива картината на тези 
драматични събития. И тази 
година смехът и танците на 
младите, напомняха тъжно за 
отнетата младост на изклани-
те тракийски деца, но и дава-
ха надежда, че въпреки мно-
гото болка и мъка – народът 
ни е все така жизнен и здрав. 

В памет на загиналите за-
упокойна молитва отслужиха 
трима свещеници, а венци и 
цветя отрупаха паметника, 
част от Мемориалния ком-
плекс, построен в Илиева 
нива. Тържествата по повод 
101 години от гибелната за 
тракийци 1913 г., започнаха 
още предишния ден, когато 
в Ивайловград бе представе-
на книгата на Петра Мечева 
„Родени от Тракия, родили за 
Тракия“. 

Книгата бе представена в 
Мутафчиевата  къща.  Авто-
рът Петра Мечева е родена 
в семейство на бежанци от 
Беломорска Тракия. От 1992 
г. е председател на тракий-
ско дружество „Одринска 
епопея“ в Стара Загора и на 
Регионалния съвет на Тра-
кийските дружества в Старо-
загорски регион. От 1997 г. е 
председател на възстанове-
ния Тракийски женски съюз 
в България, член на Централ-
ното ръководство на СТДБ. 
Мечева  е автор също така и 
на книгата „Памет за Тракия“  
и над 100 публикации на тра-
кийска тематика. 

ВАЛЕНТИНА АНГЕЛОВА
АНЕТА ГЕОРГИЕВА

И тази година съборът на 
Илиева нива събра тракийци 
от цяла България. Той е пос-
ветен на една от най-голе-
мите трагедии в българската 
история. На това свято място, 
преди 101 години редовната 
турска войска избива над 200 
деца на българи, прогонени 
от родните им места в Южна 
Тракия.  В тази местност на 
3 октомври 1913 г. аскерът 
избива децата, скрити на юж-
ния бряг на река Арда – деца 
на преследвани българи. 
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Най-много били задачите, 
които изпълнява като ръко-
водител на Одринския рево-
люционен комитет. Изграж-
дат пунктове и постоянни 
бази за пренасяне на оръжие, 
боеприпаси, агитационни 
материали, облекло и др. От 
тези места изпращат агита-
ционни чети. Той непрекъс-
нато получава и изпраща 
писма от и до войводите, 
Върховния комитет.  Христо 
Димов Аянов, който лично 
го е познавал, като изброява 
някои от съхраняваните в на-
ционалната библиотека „Св. 
Св. Кирил и Методий“ доку-
менти от архива на Г. Мин-
ков, възкликва: „Като че ли 
той е огромният щаб, в кой-
то има интенданти, оръжей-
ници, литератори, стратези, 
педагози, дипломати, лекари 
и какво ли не още. А истина-
та е една – всичко това вър-
ши беззаветно предано сам. 
Каквото тълкование човек 
да прави на тези документи, 
и логическо, и граматическо 
и мисловно, на преден план 
блести една голяма любов 
и почит към получателя им. 
Характерно е винаги обръ-
щението на Герджиков – от-
горе само едно „Мрачний“, а 
отдолу „Салю Мишел“. Тек-
стът е винаги ясен, точен, не-
разточителен. Текст като зов 
за борба, повеля за действие, 
точно и срочно…Един друг 
факт също не може да оста-
не незабелязан – писмата са 
адресирани само с „Георги 
Минков – Бургас“. Няма 
улица, няма номер и въпреки 
това, те се получават по най-
бързия начин. Неговият дом 
е посолството на въстанието 
в Бургас, той е посланикът и 
всички го знаят. Раздавачите  
бързат да донесат навреме 
пощата, защото  са убедени, 
че от този посланик се иска и 
чака много.“

На 2 юли 1903 г. Георги 
Минков получава инструкция 
от Върховния комитет с дата-
та, на която да бъде обявено 
въстанието. Изпраща я ведна-
га на Михаил Герджиков.

След неуспеха на въс-
танието Георги Минков 
преживява тежко нещаст-
но завършилата тракийска 
епопея. Но не престава да 
служи на тракийската кауза. 
Основната му грижа са по-
търсилите спасение в Бъл-
гария от издевателствата на 
турската войска и башибо-
зука при потушаване на въс-
танието – да им се осигури  
подслон, храна, работа.

Пръв заговори Геор-
ги Минков от Бургас, под 
чиито зорки очи някога са 
минавали хиляди заповеди 
и писма, оръжие и боепри-
паси, войводи, четници и 
куриери. Сега, под тежкия 
товар на годините, той сто-
еше до стройния Герджиков 
схлупен, грохнал, с уморен 
поглед. Гласът му бе тих, 
хрипкав…“

Разговорите продължа-
ват до късно през нощта. 
Никой не иска да си отиде. 
Накрая запяват „Ясен месец 
веч изгрява…“

На другия ден си правят 
обща снимка и Герджиков 
отпътува с обедния влак за 
Пловдив…

„Идването на Михаил 
Герджиков в Бургас – про-
дължава Попстаматов- по 
неведоми пътища стана из-
вестно на целия град. Още от 
сутринта около кафене „Оте-
чество“ се стълпиха стоти-
ци хора, възрастни и млади, 
някои от които свенливо се 
доближаваха до популярния 
водач на Преображенското 
въстание и го здрависва-
ха… Без никаква нагласа 
изпращането на Герджиков 
спонтанно се превърна в 
тържество, в празник за тра-
кийските бежанци в гр. Бур-
гас. И когато влакът потегли, 
към Герджиков, застанал на 
прозореца, се протегнаха 
стотици ръце за сбогом. Дес-
ници протягаха и старите 
преображенци, просълзени, 
с потиснати от мъка сърца и 
с парещата мисъл, че това е 
може би последната им дру-
гарска среща. Уви, опасени-
ята им скоро се потвърдиха: 
за пет-шест години изпока-
паха почти всички…“ 

тър Янев – Попето – четник 
и подвойвода на Лозенград-
ския участък, Димо Аянов – 
бивш четник от въстанието 
и командир  на самостоятел-
на чета към доброволческия 
отряд на Герджиков през 
1912 г., четниците Лефтер 
Мечев, Стоян Томчов, Ми-
льо Узунов, Георги Калоя-
нов, Петко Николов, Янко 
Дупчов и представители на 
по-младото поколение.

„Когато на вратата се по-
яви М. Герджиков – пише Г. 
Попстаматов висок, строен, 
с дълга, бяла брада, с бла-
городно лице, което излъч-
ваше някакво невидимо, но 
осезаемо сияние и величие, 
старите му бойни другари 
не издържаха, задъхаха се 
от вълнение и лудо запрег-
ръщаха любимия си войво-
да и другар от ония славни 
въстанически дни и нощи в 
Странджа отпреди 36 годи-
ни… Настаниха се всички 
около голямата маса, захлас-
нати и обаяни, в очакване да 
чуят  думата на Герджиков. 
Струваше ми се, че само да 
им махне с ръка, само една 
призивна дума да им отпра-
ви – ще скокнат до един и 
ще литнат подире му на нова 
бран, за нови подвизи.

Но Герджиков не бър-
заше. От откъслечните му 
думи струеше мъдрост и 
тъга, от погледа му – ин-
терес към преображенци, 
толкова много състарени от 
несгодите на бежанската им 
орисия, от мъката им по род-
ния край – въстанал, воювал 
и пак останал под робство. С 
този поглед той ги притегля-
ше към себе си, мълком ги 
подканваше и предразпола-
гаше към изповеди.

*
Бунтовната 1903 г. дона-

ся на Георги Минков промя-
на и в личния му живот. На 
6 февруари се жени за 10 г. 
по-младата от него учител-
ка Евдокия Михова Пройко-
ва. Кум им е управителят на 
Държавна болница-Бургас 
д-р Димитър Тянев, шафер 
– Христо Силянов. Събити-
ето става в къщата на Геор-
ги Кондолов.

Невестата е родена в 
Лозенград. Баща й Михо 
Пройков, приятел на Коста 
Минков, се занимавал с тър-
говия, имал дюкян, но почи-
нал млад и работата поела 
жена му Ирина. Евдокия 
имала трима братя – Дими-
тър, Атанас и Иван и две 
сестри – Тана и Тодора, като 
първата остава до смъртта 
си в Лозенград, а Тодора 
живее и умира в Бургас.

Евдокия и Иван получа-
ват основно и прогимнази-
ално образование в родния 
си град, а гимназиално в 
Солун – педагогическо сед-
мокласно училище с изуча-
ване на френски език. След 
завършването учителства в 
Свиленград, Лозенград, Ай-
тос и Бургас до 1920 г.

Раждат им се четири деца: 
първото – София, е родено 
през 1904 г. и умира през 
1909 г. в деня, в който се раж-
да синът им Минко. Той уми-
ра на 24 април 1987 г. Третото 
дете е отново момче – Коста, 
роден през април 1911 г., по-
чинал на 18 декември 1951 г. 
Четвъртото дете, родено на 
11 декември 1913 г., е момиче 
и го кръщават отново София. 
Кръстник и на четирите им 
деца е Петко Росен.

Минко завършва търгов-
ската гимназия в Бургас, 
но се изявява като артист и 
пътува с различни театрал-
ни трупи из страната. Коста 
учи в търговското училище 
в Пловдив. София е възпи-
таничка на девическата гим-
назия в Бургас, след което 
следва славянска филология 
в Софийския университет. 
Омъжва се за Добри Русков 
и живее в Бургас до 1970 г., 
след което отиват в Банкя.

Наред с грижите за де-
цата, Евдокия помага на съ-
пруга си в революционната и 
обществена дейност. Умира в 
Бургас на 29 декември 1950 г.

*
След неуспеха на Илин-

денско-Преображенското 
въстание Георги Минков 
продължава да служи на 
тракийската кауза. Когато 
се обявява Балканската вой-
на, макар и почти 50-годи-
шен, у него отново изгрява 

надеждата, че родна Тракия 
най-сетне ще бъде свобод-
на. В Бургас се сформират 
доброволчески чети на ма-
кедоно-одринското опъл-
чение. Задача им е много 
важна – да действат в тила 
на турците. За длъжността 
пунктов началник Георги 
Минков няма конкурент. У 
него се събужда енергията 
от 1903 г. Богатият му опит 
помага на освободителното 
дело. С нова сила се проя-
вява дружбата му с Михаил 
Герджиков и с живите стари 
войводи и четници. А бой-
ната дружба с бележитите 
военачалници – генералите 
Никола Генев и Александър 
Протогеров, полковник Пе-
тър Дървингов, се превръща 
в прекрасно приятелство.

Тук не можем да под-
минем и факта, че Георги 
Минков отказва да получи 
полагащото му се възна-
граждение за времето, през 
което изпълнява длъжност-
та пунктов началник. За 
него е било достатъчно, че е 
допринесъл за бойните по-
беди на българската войска 
срещу вековния поробител.

През юни  1918 г., в края 
на Първата световна война, 
когато България е разорена 
и обезкръвена, го назнача-
ват за окръжен управител на 
Бургас. Годините са тежки, 
проблемите – трудно пре-
одолими. Забогателите от 
войната се крият от гнева на 
гладния и оголял народ. Ге-
орги Минков работи за об-
лекчаване на теглото на бе-
дните. После го избират за 
депутат в Народното събра-
ние. Убеден демократ, той 
се бори за възтържествува-
не на справедливостта, про-
тив произвола на властите, 
защитава в съда преследва-
ните по политически при-
чини. Така например той 
спасява Христина Лазарова 
Желева, чийто мъж е бил 
убит край Средец през сеп-
тември 1923 г., а тя, майка 
на две деца, е осъдена на 
доживотен затвор за укрива-
телство на ръководители на 
Септемврийското въстание. 
Първо се бори за отмяна на 
доживотната присъда, а по-
сле до свеждането й на пет 
години. През тези пет годи-
ни със съпругата си Евдокия 
се грижат за децата ú. 

Георги Минков помага и 
на вдовицата на Георги Кон-
долов – Донка, на бедни сту-
денти да получат помощи и 
стипендии, на бежанците 
за настаняване на работа. 
Бургазлии от онова време 
са го запомнили и с това, че 
на стари години седял пред 

съда и пишел безплатно 
молби на бедните. 

Не забравя и бойните си 
другари от 1903 и 1913 г. , 
живеещи в Бургас и Бурга-
ския край. Събират се при 
него, спомнят си младите 
години, готовността да из-
горят в борбата за осво-
бождение на Тракия, търсят 
причините за неуспеха, жа-
лят за несбъднатите мечти 
и …продължават да се на-
дяват, че усилията им не са 
били напразни. През 1939 г., 
36 години след въстанието, 
решават да поканят на сре-
ща войводата Михаил Гер-
джиков. Той се съгласява, 
но при условие да не при-
състват повече 15-20 души 
и за неговото идване да не 
знаят властите и бежанците 
от Тракия, които в града са 
хиляди. Срещата е описа-
на от бургаския журналист 
Георги Попстаматов, който 
присъства като представи-
тел на болния си баща поп 
Стамат от с. Блаца, лежал 
за революционна дейност в 
Одринския затвор.

Пристига на 12 август 
вечерта в 21 ч. с влака. По-
срещат го Георги Минков 
и Гьоктепенският войвода 
Киро Узунов и го отвеж-
дат в „Ботевата механа“, 
съдържател на която е мал-
котърновчанинът Георги 
Градев… Присъстват Коста 
Тенишев – Лютий – четник 
и подвойвода на Тастепен-
ския участък, Димитър Та-
шев – четник и подвойвода 
на Велишкия участък, Жеко 
Джелебов – подвойвода и 
секретар на четата на Стоян 
Камилски, Георги Костанди-
ев – четник и подвойвода на 
Кладарския участък, Дими-
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– Проф. Ангелов, май-
ка ви е от един от най-из-
вестните айтоски родове 
– Сурчеви, свързан с тра-
кийската кауза. Кажете ни 
повече за вашите предци 
и най-вече – за Тодор Сур-
чев – дългогодишен пред-
седател на Тракийското 
дружество?

– Родовете и на дядо ми, 
и на баба ми са бежански. 
Единият се е преселил от 
Бунар Хисар през 1913 г., 
другият, на дядо ми, е от 
Чонгура. Тук се запознават 
и с баба и се женят. Раждат 
им се три деца, от тях само 
майка ми е жива. На 90 годи-
ни е, живее в София. Преди 
да избяга фамилията, дядо 
ми има късмета да продаде 
овце и успява да купи в Ай-
тос земи. Но не става земе-
делец, а шивач. Дюкянът му 
е бил на  градската чершия. 
Неговият брат Тодор Сур-
чев беше дълголетник, живя 
близо 100 години. В мазето 
на родната ни  къща той е 
успял да запази архива на 
айтоските тракийци. Имал е 
мандра, но след 1944 г и той 
става шивач. Свързал е жи-
вота си с тракийската кауза, 
участвал е в завери, имало е 
опит да бъде убит. За всич-
ко това се гордея, че съм от 
тракийски род. Това зная от 

баба ми. Бях още малък, ко-
гато съм чувал Тодор да каз-
ва, че има нещо много цен-
но в мазето на къщата ни. И 
добре, че след това архивът 
попадна в добри ръце, за да 
се разкаже нещо повече за 
тракийците в книгата, която 
айтоското дружество издаде 
– „Времена тракийски“.

– Баба ви е от друг род 
– Бабаджанови, също бе-
жанци. Каква е тяхната 
съдба?

– Една част от тях отиват 
в Русия, друга – в Малко 
Търново и Сливен. Това са 
посоките на разселване. За-
селвали са се в богати сел-
скостопански райони, за да 
се препитават. Бургас тогава 
не е бил атрактивен за тях. 
Тези от бежанците, които 
не са имали средства да си 
купят земя, са били озем-
лявани. Имотните са били 
малко, защото всички са 
тръгнали с единственото на-
мерение да спасяват живота 
си. Това е факт, който и днес 
създава сложни взаимоот-
ношения с Турция. Трябва 
някой отвън да ни провоки-
ра да кажем, че и ние имаме 
някакви интереси. Тук мю-
сюлманската общност има 
своите претенции, но къде 
се чуват нашите?! А толкова 
много имоти са загубени…

– Син сте на българ-
ския историк акад. Дими-
тър Ангелов?

– Баща ми се ражда в Со-
фия и остава сирак на 7-8 
години, защото дядо умира 
от усложнения при елемен-
тарна операция. Израства с 
майка си, която е завършила 
Роберт колеж в Истанбул. 
Баща ми завършва история 
в Софийския университет 
и получава университетска 
стипендия за Германия. Там 
специализира през 1941/42 
г. византология и защитава 
дисертация „Богомилство-
то във Византия”, издадена 
само на немски език. Пре-
ди няколко години намерих 
преводачи и я издадох на 
български език. След 1944 
г. баща ми става асистент в 
СУ и преподава българска и 
византийска средновековна 
история. Има написани спо-
мени, които издадохме след 
смъртта му. Бил е за кратко 
учител в Добрич. Цялата му 
кариера е университетска. 
През 70-те години стана ди-
ректор на Археологическия 
музей в София. 

– Специалист сте по 
средновековна история, 
изследвали сте живота на 
Цар Иван Александър, 
писали сте статии на тази 
тема. Кажете ни повече 

ИСТОРИКЪТ ПРОФ. ПЕТЪР АНГЕЛОВ:
Проф. Ангелов е с тракийски корен по майчина линия, преподавател по българска 

средновековна история в Софийския университет. Син е на големия български историк 
акад. Димитър  Ангелов.  

 

Кметът на Община Ивайлов-
град Диана Овчарова изтъкна ог-
ромното значение на събирането 
на документи, история и житейски 
съдби в една важна за тракийци 
книга, каквато несъмнено е „Ро-
дени в Тракия, родили за Тракия“. 
Тя не скри своите сълзи от някои 
пасажи и стихове, запечатали жи-
тейските драми на хиляди бълга-
ри, загубили родните си огнища 
след Балканската война и Първата 
световна война. На представяне-
то присъстваха председателят на 
СТДБ Красимир Премянов и него-
вият заместник ген. Тодор Бояджи-
ев, които изтъкнаха богатството на 
духа и знанието в лицето на Петра 
Мечева. Те подчертаха, че лично-
сти като Мечева ще оставят трайна 
диря в опазване на българското във 
всеки един от нас. Дим. Шалапа-
тов, член на ВК, подчерта заслу-
гите на авторката към тракийското 
движение. Авторката сподели, че 
преди всичко книгата се посвеща-
ва  на жената тракийка и призова 
да съхраняваме родовата си памет!  

Програмата продължи на след-
ващия ден с полагане на венци 
и цветя в село Пелевун, по слу-

Èëèåâà íèâà – ìúêà...Èëèåâà íèâà – ìúêà...
Продължение от 1-а стр. чай 170 години от рождението на 

Капитан Петко Войвода, който с 
няколко свои четници успява да 
спаси селото от обградилите го ба-
шибозуци.

Националният младежки тра-
кийски събор – Ден на тракийското 
дете“ бе открит от Диана Овчаро-
ва – кмет на община Ивайловград. 
Слово произнесе и  председателят 
на Тракийския младежки съюз То-
дор Ангелов, който засади и две 
дръвчета до паметната плоча на по-
ляната. Те са само част от наскоро 
засадените покрай пътя дървета в 
памет на загиналите там деца.

В словото си Диана Овчарова 
подчерта, че между местната власт 

и тракийци винаги ще има стабил-
на връзка, за да се почита и помни 
това драматично събитие, белязало 
историята на този изстрадал край 
на България.

В речта си председателят на 
СТДБ Кр. Премянов заяви: „Нищо 
не е забравено, нищо не е просте-
но“. Той припомни саможертвата 
на българските тракийци, понесли 
най-много загуби по време войни-
те от началото на XX век.

След официалната церемония, 
самодейни и детски състави изне-
соха фолклорна програма.

Хубавото време, тракийската 
музика и танци, хората, изпълнили 
поляните, направиха събора едно 

незабравимо пре-
живяване. 

Надяваме се 
догодина да бъдем 
още повече,  защо-
то това е един от 
начините историята 
ни да бъде запазена 
през поколенията. 
Мемориалът „Или-
ева нива“ е издиг-
нат през 1996 г. Той е отдавнашна 
идея на тракийци и на роденият 
в Дедеагачкото село Лъджакьой 
скулпор Стою Тодоров, но е реали-
зирана от други творци едва в края 
на ХХ век. Комплексът включва 
общо три обекта:

Първият обект от мемориалния 
комплекс на Илиева нива е памет-
ник на загиналите над 200 деца на 
тракийски бежанци през 1913 го-
дина. Паметникът е дело на скулп-
тура Емил Пенчев от Кърджали.

Вторият обект е параклис – 
символ, посветен на паметта на 
жертвите на тракийските бълга-
ри. Параклисът се нарича “Света 
Петка Българска“, покровителка 
на Тракия. Този храм напомня на 
поколенията за онези тракийци, 
които са напуснали домовете си и 
са се отправили към Майка Бъл-
гария. Параклисът напомня, че в 
съдбата на хората няма нищо по-
трагично от това да си бежанец, 
да се разделиш с родните места и 

за пътуването му до кре-
постта Аетос през 1332 г и 
за битката му с Византия 
тук?

– Става дума за едно съ-
битие в началото на упра-
влението му. Когато цар 

Иван Александър се качва 
на престола положението в 
България не е розово. Той 
отстранява с преврат един 
наложен от сърбите владе-
тел. Първото нещо, което 
прави е по някакъв начин 
да уреди отношенията със 
съседите. По това време Ви-
зантия е завладяла част от 
Югоизточна Тракия, в т.ч. и 
Айтоската крепост. За него 
първата и най-важна зада-
ча е да си върне това, което 
византийците са обсебили. 
Областта Загоре, към която 
принадлежи и Айтос, е била 
особено важна – и страте-

никога да не можеш да се върнеш. 
Параклисът е изграден по идея на 
Съюза на тракийските дружества 
в България, а изпълнител е „БКС“ 
град Маджарово.

Третият обект е тракийската 
чешма – символ на живата връзка с 
родните места – водите на Западна 
Тракия текат и идват тук, до тази 
местност. Живата вода – това е жи-
вият живот, с една дума безсмър-
тието на един народ. Чешмата е по 
идея на СТДБ, а финансирането и 
изпълнението от ВиК град Кър-
джали.

„Трябва да помним тези драма-
тични събития, най – хубавото е, 
че заедно с по-възрастните тракий-
ци, всяка година на поклонението 
присъстват все повече млади хора 
и деца. Това е и голямата ни цел, 
младите да познават историята 
и съхраняват родовата памет на 
своите деди“, каза Яни Янев, пред-
седател на Тракийско дружество в 
Кърджали.

Ãîðä ñúì, ÷å ñúì Ãîðä ñúì, ÷å ñúì 
ñ òðàêèéñêè êîðåíñ òðàêèéñêè êîðåí

гически, и икономически. 
Затова подготвя поход сре-
щу Византия и се стига до 
битката при Русокастро – 
крепост в началото на Ай-
тоския проход. Знае се от 
историята, че следва кате-
горична победа на българи-
те. Айтос се намира в един 
много невралгичен район в 
отношенията на Византия и 
България през цялото сред-
новековие. От тук минават 
най-късите пътища, тук е 
най-ниският проход за дос-
тъп до Черноморието. Да не 
говорим за селскостопан-
ските възможности, които 

има областта Загоре и айто-
ският край. Това са факто-
рите, които определят поли-
тическата и историческата 
съдба на Айтос като един 
много стар и много важен 
град за България по това 
време. Обичам този град, 
възхищавам се от древното 
му минало и вярвам в него-
вото бъдеще.

Въпросите зададе: 
Николай Димитров – 
учител по история, 

председател 
на Дружество 

„Тракия“ – Айтос



и тракийското дружество 
„Георги Кондолов“ – Старо 
село, Сливенска община с 
ръководител Анна Друме-
ва, Клуба за народни хора в 
Кортен, танцовия състав от 
Кортен, детски фолклорни и 
танцови групи от Червена-
ково. В концерта участваха 
индивидуалните изпълните-
ли Димитринка Димитрова 
и Пенка Иванова, а фол-
клорните групи от Черве-
наково и Кортен изпълниха 
съвместна програма.

Силно впечатление на-
правиха със своите изпъл-
нения малките Златомира 
и Димитър от танцов клуб 
„Мераклии“ при читалище 
„Светлина – 1872“ в Кор-
тен с ръководител Росица 
Мангърова. Невръстните 
танцьори бяха аплодирано 
дълго и възторжено от пуб-
ликата.

Празникът продължи и 
на следващия ден.

нители излязоха на площада 
в Червенаково и представиха 
своето изкуство пред много-
бройната публика.

Гости на събора бяха 
Атанас Атанасов -кмет на 
община Твърдица, която за-
едно с кметството в Черве-
наково е основният органи-
затор на проявата,  неговите 
заместници и секретаря на 
общината, общински съвет-
ници, кметове на съседни 
села и председатели на тра-
кийски дружества от облас-
тта. Сред тях бяха предста-
вители на ръководството на 
Регионалния съвет на тра-
кийските дружества в Сли-
венска област, представено 

СТОЯН МАТУШЕВ

Регионалният тракийски 
събор в село Червенаково, 
Твърдишка община, събра 
за трета поредна година го-
дина стотици тракийци и 
граждани от Сливенска и 
Ямболска област. И тази го-
дина когато се чества голе-
мият християнски празник 
Св. Константин и Елена, 
те бяха на площада в Чер-
венаково за традиционната 
среща. Тя е организирана 
от кмета и секретаря на 
тракийското дружество 
„Капитан Петко Войвода“ в 
селото инж. Петър Стоянов, 
с активното участие на се-
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Íàñòàíÿâàíå è ïîäïîìàãàíå íà òðàêèéñêè áåæàíöè 
â Èâàéëîâãðàäñêà îêîëèÿ (1920–1930 ã.)

кретаря на народното чита-
лище „Паисий Хилендарски 
– 1928 г.“ Златка Михнева.

За храмовия празник на 
църквата в Червенаково, 
която носи името на Св.св 
Константин и Елена, бе от-
служена празнична литур-
гия и бе осветен курбан, 
раздаден на миряните от 
селото и на гостите, дошли 
за събора.

Тази година тържеството 
бе посветено на 170 години 
от рождението на Капитан 
Петко Войвода, патрон на 
местното дружество. Над 100 
участници във фолклорни 
танцови и певчески състави, 
както и индивидуални изпъл-

от заместник-председателя 
Стоян Матушев и главният 
консултант на тракийски-
те певчески състави Тодор 
Кръстев. 

Богатата фолклорна про-
грама започна с танци, пес-
ни и солови изпълнения на 
децата от детската фолклор-
на група „Червенаковче“ 
при НЧ „Паисий Хилендар-
ски – 1928 г.“. Редуваха се 
изпълненията на: женската 
фолклорна група „Тракия 
пее“ при тракийското дру-
жество „Лазар Маджаров“ в 
Сливен с ръководител Илия 
Илиев; детския юношески 
танцов състав „Кортенче“ 
– село Кортен, Новозагор-

ска община, фолклорна-
та певческа група „Златна 
праскова“ при НЧ „Паисий 
Хилендарски“ – Червена-
ково, фолклорната група 
при читалище „Просвета“ 
– село Маломир, Ямболско, 
вокалната група „Златен 
грозд“ – Кортен, танцовия 
състав при народното чита-
лище в село Оризаре, Твър-
дишка община, женската 
фолклорна певческа група 
при НЧ „Звезда – 1928“ 

Òðàêèéñêè ñúáîðÒðàêèéñêè ñúáîð  
â ñ. ×åðâåíàêîâîâ ñ. ×åðâåíàêîâî

ВЪЛЧО ЗЛАТИЛОВ

Продължение от миналия брой

Благодарствени писма са из-
пратени и до дружеството на 
квакерите, госпожа Жана Хасър-
джиева и Васил Георгиев, взели 
активно участие в откриването и 
издръжката на трапезарията.

Участие в подпомагането на 
бежанците в околията през 1927 
г. взема и американското благот-
ворително дружество „Нир Ист 
Рилиф“. През месец март друже-
ството изпраща на бежанците в 
околията значително количество 
дрехи и обувки, получени като 
дарение от Америка. Те са раз-
пратени по общините в околията, 
където с тях са облечени 1084 
нуждаещи се бежанци.

Централно място в дейността 

по подпомагане на бежанците в 
края на 20-те и началото на 30-те 
години в Ивайловградска околия 
отново заемат въпросите по под-
държането и функционирането 
на трапезарията, финансиране-
то на която от месец февруари 
1928 г. изцяло се поема от БЧК 
– София. Със средствата на дру-
жеството и на Министерството 
на народната просвета в края на 
20-те години са открити трапеза-
рии за бежански деца и в някои 
общински центрове на околия-
та. Социалното подпомагане със 
средства ,заделени от бюджета, 
на органите за власт и управле-
ние продължават да остават на 
втори план. Те са незначителни и 
не допринасят много за смекчава-
не на положението на бежанците, 
влошило се особено много в го-

дините на голямата икономиче-
ска криза от 1929–1932 г.

*****
Проблемите на бежанците в 

периода 1914–1944 г. занимават 
почти непрекъснато държавната 
власт в страната и то не от хуман-
ни съображения, а преди всичко 
поради страхът ú от тях. Самите 
бежанци по думите на един из-
вестен историк са „потенциални 
противници на господствуващата 
социално-политическа система“, 
на съществуващият вътрешно и 
външно-политически ред на Бал-
каните изобщо. 

Въпреки загрижеността, която 
властите демонстрират по въпро-
сите свързани с бежанците, по 
ред причини тяхното действи-
телно безвъзмездно подпомагане 
не идва от държавната власт, а е 

оставено на грижите на общест-
веността и се осъществява на 
благотворителна основа. От тук 
произтичат и многото негови 
несъвършенства. Преди всичко 
то се осъществява в минимални 
количествени рамки и обхваща 
само най-бедните бежански се-
мейства. Целящо най-вече тях-
ното физическо оцеляване, то 
на практика не е в състояние да 
доведе до трайно и цялостно ре-
шаване на проблема.

Съществен недостатък на из-
вършеното подпомагане е и негова-
та стихийност. Зависимо от нали-
чието на благотворителни вноски 
и помощи то не винаги може да 
отговори на влошаването на поло-
жението на бежанците. В години 
на най-голям глад и студ подпома-
гане в някои общински центрове 

всъщност не се извършва.
Организацията на подпома-

гането на бежанците също не е 
на необходимото ниво. Тя силно 
се влияе от състоянието на об-
ществения живот в отделните 
центрове и често поради допус-
нати слабости на комитетите по 
места средствата, предвидени за 
подпомагане, се отклоняват без 
да могат да изпълнят предназна-
чението си.

Като цяло социалното и бла-
готворително подпомагане на бе-
жанците в страната и в частност 
в Ивайловградска околия има по-
скоро символичен характер. То 
няма за цел цялостното решаване 
на проблемите на бежанците и 
само притъпява донякъде остро-
тата им, за да осигури запазването 
на съществуващия обществен ред.



Брой 11  12 юни 2014 г.

На 31 май и 1 юни в мест-
ността Божура до Средец 
22-то издание на Национал-
ния странджанско-тракийски 
събор „Фолклорен венец“ 
събра  млади изпълнители от 
музикални училища и фол-
клорни паралелки, които та-
чат и милеят за тракийската 
песен.

Съборът бе организиран 
от община Средец, Съюза 
на тракийските дружества 
в България, Тракийско дру-
жество „Екзарх Антим I“-
Бургас, Народно читалище 
„Пробуда – 1897“ и Общин-
ски исторически музей – 
Средец. Съборът надпяване 
и надсвирване „Фолклорен 
венец – Божура“ има за цел 
да продължи традицията на 
странджанско-тракийския 
край, да стимулира интереса 
и любовта към богатото фол-
клорно наследство. В него 
участваха предимно млади 
изпълнители и инструмента-
листи, които бяха разделени 
в четири възрастови групи.

Специално жури, в което 
влизаха проф. д-р Стефан 
Чапкънов, известните народ-
ни изпълнители Янка Рупки-
на, Калинка Згурова и Лазар 
Налбантов, както и проду-
центът „Народна музика“ в 
БНР Ваня Монева и Мария 
Градешлиева – директор на 
Национално училище по 
фолклорни изкуства „Филип 
Кутев“ гр. Котел, отсяха най-
добрите изпълнители. Тази 
година специалната награда 
на Кмета на община Средец 
– плакет и парична награда 
получи народната певица 
Златка Ставрева за активна-
та си дейност на педагог и 
за приноса ú към народното 
творчество. Освен награди-
те във всяка възрастова гру-
па своя грамота и парична 

На 30 май на тържеството по случай 20-
та годишнина от основаването на 88 сто-
лично СОУ „Димитър Попниколов“ сред 
официални гости бяха председателят на 
СТДБ Красимир Премянов и председате-
лят на софийското дружество и член на ЦР 
на СТДБ Николай Димитров.  Празникът 
уважиха също така В. 
Кастрева – началник 
на столичния инспек-
торат и представи-
тели на СБУ. Годиш-
нината на училището 
доведе в училището и 
много бивши учени-
ци, учители от други 
училища ,а така също 
и родители.

По случай юбилея 
поздравителни адреси 
изпратиха проф. А. 
Клисарова – минис-
тър на образованието  
и науката, Янка Такева 
– председател на СБУ и столичният кмет 
Й. Фандъкова.

Училището е едно от най-големите в 
столицата. В него се обучават близо 1200 
деца. То носи името на видния тракийски 
деец Димитър Попниколов и ние се горде-
ем с това, обясни директорката на учили-
щето Милена Пенева. Тя не скри желание-
то и амбицията си да запознава децата с 
историята и да ги вдъхновява да се ровят в 
нейните страници по-задълбочено.

Димитър Попниколов е сред дейците 

ÌËÀÄÈ ÒÀËÀÍÒÈÌËÀÄÈ ÒÀËÀÍÒÈ
ÑÅ ÍÀÄÏßÂÀÕÀ Â ÁÎÆÓÐÀÑÅ ÍÀÄÏßÂÀÕÀ Â ÁÎÆÓÐÀ

от Бургас. Наградата бе връ-
чена от председателя на дру-
жеството и председател на 
Тракийския младежки съюз 
Тодор Ангелов.

Почитателите на фолк-
лора, събрани в прекрасната 
местност, се насладиха на 
изпълненията на гостите на 
събора на галаконцерта. Сред 
тях бяха дует Тодор и Дон-
ка Кожухарови и оркестър 
„Южни ритми“, Янка Руп-
кина, Калинка Згурова, Ваня 
Дженежова, Златка Ставрева, 
Лазар Налбантов, Яна Ива-
нова, Керка Тотева, Ирена 
Станкова. Участваха още 
квартет „Китен“, ТА „Въ-
жички“ гр. Стралджа, Танцов 
клуб „Веселие“, ДЮТА „Ис-
крици“, ТА „Странджанска 
жарава“, Мъжка и Женска 
фолклорни групи  при НЧ 
„Пробуда – 1897“, МФГ „Бо-
жура“ и др.

Тракийци гостуват на 88 СОУ „Димитър Попниколов“
с най- продължите-
лен стаж в органи-
зираното тракийско 
движение, преми-
нал през различни-
те етапи на борба-
та, заемал всички 
възможни органи-
зационни постове. 
През 1921 г. е осно-
вател и в продъл-
жение на много го-
дини редактор на 
в. „Тракия“, който 
изиграва изключи-
телно важна роля 
за утвърждаването 

и развитието на тракийското движение в 
страната. Той има голям принос и за чуж-
доезиковото обучение в страната.

88 училище, в което усилено се изуча-
ват чужди езици и информатика, се нами-
ра в квартал „Овча купел“. На празника си 
ученици от първите до последните класо-
ве изнесоха богата програма с много пес-
ни и танци. Публиката ги аплодира бурно. 
На прощаване тракийските дейци обеща-
ха на директорката да поддържат активно 
връзка с училището.

Две седмици по-рано, на 16 май на по-
сещение в училището бяха съвременни-
ят летописец на Тракийското движение 
– проф. Иван Филчев и председателят на 
Софийското тракийско дружество – Нико-
лай Димитров.

Домакините в лицето на директорката 
Милена Пенева и преподавателката по исто-
рия Милена Николова посрещнаха гостите 
и ги запознаха с образователната програма. 
Акцентът беше поставен върху последния 
20 випуск на учебното заведение.

Проф. Иван Филчев подари на библи-
отечния фонд на училището своята книга 
„Тракийският въпрос и тракийското дви-
жение в България”. Впечатляваща бе и 
последвалата среща с част от възпитани-
ците от училището, пред които той изнесе 
открит урок за живота, приноса и ролята 
на Димитър Попниколов в Тракийското 
движение. Подробното изложение пре-
дизвика въпроси от страна на учениците, 
които доказаха, че носят духа на патрона 
на своето училище.
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награда отреди и Съюзът 
на тракийските дружества. 
Младата Пламена Илиева я 
получи от ръцете на предсе-
дателя на СТДБ Красимир 
Премянов. Той използва слу-
чая да поздрави всички не-
връстни участници в събора 
с празника на детето 1 юни и 
да им пожелае много здраве и 
нови успехи на фолклорното 
поприще.

Носителката на наградата 
Пламена Илиева е ученичка 
на музикалния педагог Пепа 
Запрянова. Ръководителката 
на фолклорната школа към 
ОДК Бургас бе отличена и с 
на наградата на кмета на Сре-
дец за педагогически ангажи-
мент към събора и запазване 
и развитие на странджанско-
тракийския фолклор. Осем-
годишният Георги Йовнов 
от Царево пък взе приза при 
най-малките певци. Първи 
в групата на инструмента-
листите за изпълнението си 
на гайда е Павел Димов от 
музикалната школа при Тра-
кийско Дружество Бургас 
. Народната певица Сияна 
Киричева от Дебелт получи 
наградата на ОС Средец . 

Тракийското дружество 
„Екзарх Антим I“ връчи 
също специален плакет на 
името на Стамат Апостолов 
за проучване и съхраняване 
на тракийската история на 
дългогодишния тракийски 
активист Михаил Желязков 

 К.Премянов връчва наградата на СТДБ К.Премянов връчва наградата на СТДБ

 Т. Ангелов награждава М. Желязков Т. Ангелов награждава М. Желязков
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Само Литва от осемте стра-
ни членки на ЕС - България, 
Чехия, Хърватия, Унгария, 
Полша, Румъния и Швеция - е 
изпълнила всички критерии за 
конвергенция, тоест за прие-
мане на еврото, и може да се 
присъедини към еврозоната 
още от 1 януари 2015 г.

Това са изводите в таз-
годишния доклад на Евро-
пейската комисия за конвер-
генцията, в който се оценява 
готовността на осемте страни 
за присъединяване към един-
ната валута.

Всички държави от ЕС с 
изключение на Великобрита-
ния и Дания са поели ангажи-
мент по Договора за присъе-
диняване да приемат еврото, 
след като изпълнят необходи-
мите условия. Единната валу-
та вече се използва в 18 дър-
жави. Осем все още остават 
извън еврозоната (тъй наре-
чените държави с дерогация).

На всеки две години или по 
желание на страна от ЕС, коя-
то иска да се присъедини към 
еврозоната, ЕК и ЕЦБ проуч-
ват дали държавите членки 
отговарят на необходимите 
условия за приемане на един-
ната валута.

Напредъкът на осемте дър-
жави по пътя към приемане 
на еврото е неравномерен, но 
Литва вече е изпълнила всич-
ки критерии за конвергенция, 
се казва в тазгодишния доклад 
на ЕК.

Поради това комисията 
предлага Съветът на минист-
рите на ЕС да вземе решение, 
че Литва може да приеме ев-
рото от 1 януари 2015 г. Съве-
тът ще вземе окончателно ре-
шение през втората половина 
на юли, след като държавните 
и правителствените ръководи-
тели на ЕС обсъдят въпроса 
на заседанието на Европей-
ския съвет на 26 и 27 юни и 
след като Европейският пар-
ламент излезе със становище.

Според зам.-председателя 
на ЕК и комисар по икономи-
ческите и паричните въпроси 
Оли Рен „готовността на Лит-
ва да приеме еврото отразява 
дългогодишната ú подкрепа 
за разумни фискални полити-
ки и икономически реформи. 
Тези реформи, подпомогна-

ти от присъединяването 
на Литва към ЕС преди 
десет години, доведоха 
до рязко увеличаване на 
благосъстоянието на ли-
товците: БВП на глава от 
населението в страната е 
нараснал от 35% от сред-
ното за ЕС-28 през 1995 
г. до прогнозирани 78% 
през 2015 г.“.

Никоя от останалите 
седем държави към мо-
мента не изпълнява всич-
ки критерии за приемане 
на еврото. Поради това 
положението им ще бъде 
оценено отново след две годи-
ни, се казва в доклада на ЕК.

Изпълнение на критери-
ите за конвергенция от ос-
емте държави

Инфлация
Средната инфлация в Лит-

ва през 12-те месеца до април 
2014 г. бе 0,6%, доста под ре-
ферентната стойност от 1.7% 
за същия месец, и вероятно ще 
остане под тази стойност през 
следващия период. Анализът 

дираният държавен дълг 
бе в размер на 39.4% от 
БВП в края на 2013 г., 
доста под референтната 
стойност в Договора от 
Маастрихт.

Другите страни, които 
изпълняват този крите-
рий, са България, Унга-
рия, Румъния и Швеция. 
Чехия също ще изпълни 
критерия, ако Съветът 
реши да отмени проце-
дурата при прекомерен 
дефицит, както предложи 
комисията. Две държави 

(Полша и Хърватия) все 
още са обект на процедура 
при прекомерен дефицит и 
следователно не изпълняват 
този критерий.

Стабилност на валутния 
курс

 Във валутен механизъм II 
(ERM II) обменните курсове 
на държавите от ЕС извън ев-
розоната са фиксирани спря-
мо еврото и могат да варират 
само в определени граници 
(стандартният диапазон на ко-

лебание е ±15% от централния 
курс). Литва участва в ERM II 
от 28 юни 2004 г.

През двегодишния рефе-
рентен период литовският 
литас не е бил обект на напре-
жение и не се е отклонявал от 
централния курс по ERM II.

Никоя друга държава в мо-
мента не изпълнява този кри-
терий, тъй като никоя друга 
държава не участва във валу-
тен механизъм II.

 Дългосрочни лихвени про-
центи

Средният дългосрочен 
лихвен процент в Литва през 
годината до април 2014 г. е 
3.6%, което е доста под ре-
ферентната стойност от 6.2%. 
От 2010 г. спредовете спрямо 
дългосрочните облигации 
в еврозоната са достигнали 
много ниски равнища, което 
е признак за стабилното до-
верие в Литва от страна на 
пазара.

Всички останали страни 
също изпълняват този критерий.

Качествени критерии
Бяха разгледани и други 

фактори като динамиката на 
платежния баланс и интегра-
ционните процеси на трудо-
вия, стоковия и финансовия 
пазар. През последните годи-
ни външният баланс на Литва 
претърпя значителна консоли-
дация благодарение също на 
подобрената конкурентоспосо-
бност на страната на външните 
пазари. Икономиката на Литва 
е добре интегрирана в иконо-
миката на ЕС в резултат на съз-
дадените връзки в областта на 
търговията и пазара на труда. 
Тя също така привлича значи-
телни преки чуждестранни ин-
вестиции. Благодарение главно 
на големия дял чуждестранна 
собственост в банковата сис-
тема националният финансов 
сектор е с висока степен на ин-
тегрираност във финансовата 
система на ЕС.

Не на последно място, за-
конодателството на Литва в 
областта на паричната поли-
тика е напълно съвместимо 
със законодателството на ЕС.

Сред другите държави 
членки само законодателство-
то на Хърватия е напълно съв-
местимо със законодателство-
то на ЕС

Áúëãàðèÿ îùå íå å ãîòîâà Áúëãàðèÿ îùå íå å ãîòîâà 
çà åâðîçîíàòà, çà åâðîçîíàòà, ñëåäâàùàòà ñëåäâàùàòà 
ïðîâåðêà – ñëåä äâå ãîäèíèïðîâåðêà – ñëåä äâå ãîäèíè
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България спечели дело в съда на Евро-

пейския съюз, заведено от Еврокомисията 
заради липсваща услуга на местния газов 
пазар, съобщи пресцентърът на Министер-
ството на икономиката и енергетиката.

Брюксел започна наказателна процедура 
срещу България през 2009 г., а три години 
по-късно тя навлезе в съдебната фаза. Спо-
ред Еврокомисията страната е нарушила 
разпоредби от европейското законодател-
ство като не е предоставяла услугата за 

Британският министър на труда и 
пенсиите Йън Дънкан Смит поиска 
нови права за Обединеното кралство 
за ограничаване на социалните по-
мощи за имигрантите от ЕС, съобщи 
„Дейли мейл“.

Той изнесе провокативна реч в 
Берлин, в която отправи критики към 
Европейската комисия за това, че на-
лага на Лондон да плаща на всеки, 
който идва на Острова от Европа, без 
значение от обстоятелствата. Той не 
е съгласен, че ограниченията на тези 
плащания са сродни с ксенофобия.

Министърът заяви, че британското 
правителство вече е премахнало въз-
можността за новите имигранти да 

претендират за помощи за настаня-
ване и да получават обезщетение при 
безработица и помощи преди да са 
живели в страната поне три месеца.

В същото време Йън Дънкан Смит 
каза, че Обединеното кралство иска 

да отиде по-далеч в мерките срещу 
източването на социалната система 
от имигранти. Великобритания по-
иска правото да изиска повече дока-
зателства за обвързаността на ново-
дошлите със страната, преди да им 
се полагат помощи, и скъсяването на 
периода, в който да им се изплащат 
такива.

Британският политик осъди на-
месата на ЕС в социалната система 
на Великобритания като „неоправ-
дана и нежелана“. Той препоръча на 
Брюксел да се откаже от усилията си 
за саботиране на серия от реформи в 
социалното подпомагане, които той 
желае да въведе.

Великобритания иска 
още рестрикции за помощите 

за имигранти

виртуален пренос на газ в обратна посока 
(backhaul).

Тази услуга дава възможност на търговци 
на газ да сключват договори с газопреносни-
те оператори за пренос на газ в посока, обра-
тна на посоката на физическото движение на 
газа в тръбата. Реално това означава, че от 
количествата, договорени за физически пре-
нос в едната посока, се приспадат договоре-
ните количества за пренос в обратната по-
сока. В резултат физически се пренася само 

количеството газ, представляващо разликата 
между тях, пояснява министерството.

Позицията на България в спора по делото 
е подготвена с общите усилия на експерти 
от МВнР, МИЕ и „Булгартрансгаз“. Тезата 
на защитата е, че в разпоредбите на ЕС няма 
изрично посочено задължение за оператори-
те да осигуряват тези услуги. 

Министерството уверява, че въпреки 
благоприятния правен резултат, вече изпъл-
нява очакванията на Брюксел и предоставя 

обратен поток в две от точките на междусис-
темно свързване – на границата с Румъния 
при Кардам и на границата с Гърция при Ку-
лата. „Булгартрансгаз“ ЕАД работи активно 
за постигане на необходимите споразуме-
ния със съседните оператори на преносни 
системи – „ДЕСФА“ – Гърция и „Трансгаз“ 
– Румъния, тъй като за ефективни сделки е 
необходимо и те да предлагат услугите по 
виртуален обратен пренос, се посочва в съ-
общението.

Само Литва от осем страни, сред които и нашата, 
е изпълнила критериите за приемане на еврото

на фундаменталните фактори 
и фактът, че страната спазва 
референтната стойност със 
значителен марж, дават осно-
вание за положителна оценка 
на изпълнението на критерия 
за ценова стабилност.

Другите страни, които из-
пълняват този критерий, са 
България, Чехия, Хърватия, 
Унгария, Полша и Швеция. 
Румъния не изпълнява този 
критерий.

Публични финанси — рав-

нища на дълг и дефицит 
По отношение на Литва 

няма действащо решение на 
Съвета относно наличието на 
прекомерен дефицит (по член 
126, параграф 6, от Договора). 
В Литва съотношението на 
дефицита по консолидирания 
държавен бюджет към БВП 
спадна от 5.5% през 2011 г. на 
2.1% през 2013 г. и според про-
летната икономическа прогно-
за на ЕК от 2014 г. ще остане 
2.1% и през 2014 г. Консоли-



Брой 11  12 юни 2014 г.

Десетки потомци на 
тракийските българи и род-
ственици на  патрона на ха-
сковското тракийско друже-
ство – Георги Сапунаров  се 
стекоха в салона на Читали-
ще „Заря“, за да отбележат 
сто годишнината от рожде-
нието му.  Нестихващият 
дъжд през късния следобед 
на този ден не попречи на 
хората, които искаха да по-
кажат своето уважение  към 
паметта на Георги Сапуна-
ров и неговото семейство.

Организаторите на това 
събитие бяха дружество 
„Георги Сапунаров“ и Чита-
лище „Тракия – 2008“. Те се 
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БАНКОВА СМЕТКА
СТДБ (за вестника)

IBAN: BG34STSA93000001682816 BIC:STSABGSF
Банка ДСК ЕАД, клон 1, ул. „Княз Ал. Батенберг” – София 1000

Председателят на СТДБ Красимир Премянов 
проведе среща с министъра на образованието и 
науката проф. д-р Анелия Клисарова. Обсъдени 
бяха въпроси, свързани с взаимодествието на 
СТДБ и министерството.

Îòáåëÿçàõà âåê Îòáåëÿçàõà âåê 
îò îò ðîæäåíèåòîðîæäåíèåòî íà íà
Ãåîðãè ÑàïóíàðîâÃåîðãè Ñàïóíàðîâ

На 2 юни т.г., Марин Райков – извънреден и пъл-
номощен посланик на Република България в Италия 
и служители от българското посолство почетоха па-
метта на Капитан Петко Войвода с венец цветя пред 
достолепния бюст-паметник на легендарния тракий-
ски войвода, намиращ се в алеята на гарибалдийци 
на хълма „Джаниколо“ над Рим.

Пред паметника 
на Капитан Петко 
Войвода в Киев 
цветя поднесоха 
Красимир Минчев 
– извънреден и пъл-
номощен посланик 
на Република Бъл-
гария в Украйна и 
служители от бъл-
гарското посолство.

Инициативата и за двата паметника е на Съюза 
на тракийските дружества в България, чиято реализа-
ция става възможна благодарение на активното съ-
действие на хиляди български граждани, институции, 
фирми и бизнесмени. Автор на проектите за паметни-
ците е проф. Валентин Старчев.

Председателят на СТДБ Красимир Премянов е 
изпратил благодарствени писма до министъра на 
външните работи на Р България Кристиан Вигенин 
по повод на актив-
ното съдействие на 
тракийци от страна 
на посланиците ни 
в Италия и Украй-
на Марин Райков и 
Красимир Минчев.

В тях се посоч-
ва, че благодаре-
ние на усилията на 
министерството и 
на двамата посла-
ници при гостуване 
на делегации, по 
време на юбилеи, 
годишнини и национални празници, българската дър-
жава отдава почит на живота и делото на Капитан 
Петко Войвода, чиито паметници извън България се 
намират в Рим и Киев.

„Това за нас е неоценим принос за възобновяване 
на връзките с българите в чужбина, за съхраняването 
и възраждането на българщината и националната и 
родова памет и се надявам, че тази наша съвместна 
инициатива ще се превърне в традиция в името на 
патриотизма и родолюбието, които ни правят съмиш-
леници в една благородна кауза“ се подчертава в 
писмата.

На 4 юни, Кр. Премянов – председател на СТДБ, 
проведе среща със Симеон Сакскобургготски – минис-
тър председател на Република България в периода 24 
юли 2001 – 17 август 2005 г.

С. Сакскобургготски беше запознат с дейността на 
Съюза на тракийските дружества, с неговите инициа-
тиви и предстоящи прояви, със започналите разговори с 
представители на турската страна за възстановяването на 
българския православен храм в Лозенград и за организи-
ране на музейна експозиция „Тракия“ в метоха на бъл-
гарската православна църква „Св. Стефан“ в Истанбул.

С. Сакскобургготски засвидетелства положително 
отношение към тракийската организация и изрази го-
товност да оказва полезно съдействие на нейните па-
триотични начинания.

Цветя за 2 юни пред паметниците на Капитан Петко Войвода в Рим и Киев

ДИМО КАРАБЕЛОВ

На 29 май  в град Ахелой се събраха 
над 100 колектива и индивидуални из-
пълнители за участие в IX Регионален 
тракийски християнски фолклорен съ-
бор „Спасов ден“ –, посветен на праз-
ника на града. Организатори са кмет-
ство в гр. Ахелой, Община Поморие, 
Народно читалище „Светлина 1934 г.“ 
гр. Ахелой и Регионалният съвет на 
тракийските дружества – Бургас.

Сред многото гости на събора бяха 
Иван Алексиев – кмет на Община По-
морие, Янчо Илиев – зам. кмет, Тони 
Митев – секретар, Тодор Ангелов – 
председател на Тракийско дружество 
„Екзарх Антим I” Бургас и на Тракий-
ския младежки съюз, общински съвет-
ници.

Кметът на гр. Ахелой  Иван Геор-
гиев приветства участниците в събора. 
Приветствие поднесе и Иван Алекси-
ев. След кмета Иван Георгиев откри 

събора. Той ръководи града вече втори 
мандат, избран с листата на тракийци 
от Ахелой.

Всички колективи и индивидуални 
изпълнители впечатлиха с прекрасни 
песни и ритми, които изпълваха града 
през целия ден. Публиката ги посрещ-
на с бурни овации. И тази година сред 
участниците имаше много млади хора. 
Повечето песни бяха странджанско-
тракийски, но много свежест поднесо-
ха колективите от Добричко (Варнен-
ско), Долни Чифлик, Козичино и др.

Жури с председател Мара Тени-
шева и членове Димитър Йорданов и 
Георги Драганов оценяваше изпъл-
ненията. Отличени бяха фолклорни 
колективи, клубове, индивидуални 
изпълнители и инструменталисти. 
Най-радостни бяха децата: Виктория 
Колева и Гергана Христова от Ахелой, 
Алина Петкова и Стефани Живкова от 
гр. Китен, Стефка Иванова и Ева Си-
меонова от с. Равнец и Стиляна- Роса 

Матева от с. Рудник.
Имаше и изпълнители, които не за 

първи път се изявяват на тази сцена -  
Йорданка Ялъмова от Бургас и Иванка 
Димитрова от Добрич. Вокалните гру-
пи „Калинка Вълчева“, „Европейски 
гласове“ от Добрич,  Народно читали-
ще „Светлина“, с. Кошарица, Народно 
читалище „Кирил Господинов“, село 
Гроздьово, община Долен Чифлик, 
мъжката фолклорна група „Стран-
джа“, гр. Средец.

Специалната награда на журито по-
лучи ансамбълът за изворен фолклор 
„Бакаджик 7“, гр. Карнобат. Участни-
ците получиха грамоти, а отличените 
и награди.

Всички допринесоха Регионални-
ят християнски събор в Ахелой да се 
превърне във фолклорна емблема на 
града и с надежда очакват да се срещ-
нат отново на следващото издание – X 
събор, за който се надяват да бъде  обя-
вен за национален.

Ïðåäñåäàòåëÿò íà ÑÒÄÁ ïðîâåäå ñðåùà 
ñúñ Ñèìåîí Ñàêñêîáóðããîòñêè

Ïðåäñåäàòåëÿò íà ÑÒÄÁ ñå 
ñðåùíà ñ ìèíèñòúð Êëèñàðîâà

бяха постарали да направят 
събитието значимо за целия 
град.

Годишнината на героя 
уважиха и от сцената от-
правиха приветствия към 
присъстващите Добрин 
Пърнаров – Гл. секретар на 
Областна управа и Йонко 
Гюдженов – зам. областен 
управител , от името на Об-
щина Хасково говори Ата-
нас Димитров – секретар 
на общината, който връчи 
почетния знак на кмета на 
общината на дъщерята  и 
внука на Георги Сапуна-
ров. Поздравителни адреси 
и цветя  изпратиха предсе-

дателят на СТДБ Красимир 
Премянов  и Генералният 
консул на България в Одрин 
Любомир Попов, който ро-
дом също е от Хасково.

С изработените специал-
но за случая  възпоменател-
ни плакети бяха удостоени 
дъщерята на Георги Сапу-
наров – Станка Бакалова, 
д-р Кирил Бакърджиев – ис-
ториограф и изследовател 

на бита, културата и оби-
чаите на тракийските бълга-
ри и инж. Димитър Назъров 
от фирма ПИМ – Хасково. 
Букет от любими песни на 
Георги Сапунаров изпълни 
фолклорна група „Тракий-
ска дъга“ към дружеството, 
а ансамбъл „Китна Тракия“ 
– Хасково разтресе сцената 
на читалището с вихрените 
си танци и песни.



КОСТА ЛЬОНДЕВ

Тази година се навършват 
100 години от насилствено-
то прогонване на българите, 
живеещи в Северозападен  
Анадол (Турция). Това са 
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– насилственото потурчване. 
Те са смятали, че изселвайки 
се в сърцето на империята, 
ще запазят вярата си. Из-
точниците говорят, че те са 
основно от Южна Тракия – 
Ивайловградско и Източните 
Родопи. 

Вече стана дума, че 
те са създали 28 сели-

ща. Най-голямото и 
най -известното 
българско село 
в този район е 
Коджа бунар 
(Голям кладе-
нец), но първото 
българско село 
в Анадол е Къз-
дервент, край 
Измит. 

В Коджа бу-
нар е имало над 
350 къщи, оби-
тавани от над 
1500 българи. В 
началото те ра-
ботели като ра-
таи в чифлика на 
едрия земевла-
делец Якуб бей. 
Преданието гла-
си, че съпругата 
му била красива 
потурчена бъл-
гарка, която ви-
наги била тъжна.

– Какво си ня-
маш, че си така 
тъжна? – питал 
я беят. Каквото 
поискаш ще го 
имаш, за да не 

тъгуваш… 
– Всичко си имам, ага. 

Само българи няма тук, та не 
мога да се поразговоря!, оп-
лакала се жената.

– И българи ще имаш, ка-
зал беят и наредил да докарат 
българи от Ивайловградско.

Духът на преданието се по-
твърждава от изследователите 
на малоазийските българи, 
които до един са категорични, 
че коджабунарци са от ивай-
ловградските села Камилски 
дол, Хухла и Горноселци.

Други по-големи и извест-
ни села в Мала Азия са Мав-
дър, Гьобел, Аладжа баир, 
Тьойбелен, Сьют, Юрен, 
Киллик, Чалтик и други. 

След Балканската война 
българите от тези села са 
принудени да ги напуснат. 
Турците започват системен 
тормоз над тях. Отнемат им 
земите, зачестяват обири-
те, дори убийствата. Заради 
невъзможността повече да 
живеят там, малоазийските 
българи започват да подгот-
вят връщането си в майка 
България. Изпратени са де-
легации в София и в българ-

ското консулство в Цариград, 
които изразили готовността 
на населението да се прибере 
в родината.

Изселването започва в 
ранната пролет на 1914 го-
дина и завършва на 11 юни 
същата година. Изселници-
те вземат със себе си само 
най-необходимото. Цялото 
имущество – къщи, земя, 
добитък, инвентар, остават 
в Турция. На някои от бежа-
нците целият багаж се събира 
върху самара на едно магаре, 
личи от стари фотографии.

Бежанците са извозени с 
българските кораби  „Бъл-
гария“, „Цар Фердинанд“ и 
„Борис“. Още при качването 
на корабите българите започ-
ват да захвърлят фесовете си, 
а на палубите свирват гайди 
и се извиват тежки хора.

По-компактни групи ма-
лоазийски българи се засел-
ват по крайбрежието на Чер-
но море (Обзор, Несебър), 
Айтос, Чирпанско и Ивайло-
вградско.

В бившата Свиленград-
ска околия се заселват 146 
семейства, наброяващи 564 
души. Те се установяват ос-
новно в селата Малки воден, 
Ставри Димитрово, Кочаш, 
Орешак.

В Свиленград, по данни 
на тракийското дружество, 
се водят 43 души преки на-
следници на малоазийските 
българи. Успях да се свържа 
с някои от тях и те ми разка-
заха много интересни неща, 
разказвани от техните баби и 
дядовци.

Особено интересен за мен 
бе разказът на 80-годишна-
та Радка Павлова. Нейният 
баща Павел Димитров е ро-
ден в Аладжа баир. Той имал 
трима братя и сестра. Семей-
ството им гледало 150 дка 
земя. Павел служил в турска-
та армия три години, но по 
време на Балканската война 
преминал в редиците на бъл-
гарската армия. През 1924 
година той се установява в 
Свиленград. Тук идва и брат 
му, а сестрата Тянка е в село 
Димитровче. Тя е съпруга на 
най-дълго кметувалия в се-
лото – Живко Арнаудов. Баба 
Радка по майчина линия е 
първа братовчедка на Хрис-
то Шишманов – Далаверата 
и на Димитър Шишманов – 
журналист и кореспондент 
на БТА в Истанбул и Париж, 
съответно в продължение 
на 9 и 11 години. Димитър 
Шишманов е автор и на кни-
гата „Невероятната история 
на малоазийските българи“. 

През 1922 г.  в Свилен-
град пристига и Димитър 
Вълчев, който в продъл-
жение на 9 години е учи-
телствал в родното си село 
Коджа бунар и 8 години в 
село Мандър. Този факт се 
установява от издадените му  
през април 1924 г. махленски 
удостоверения от общините 
Сюлбюкюн (Малки воден) и 
Ортакьой (Ивайловград). За 
този скромен труженик на 
просветата може да се на-
пише отделен очерк, защото 
той в продължение на цели 
20 години носи кръста на на-
роден просветител и борец 
срещу гръцките владици и 
гръкомани.

Цял век измина от трагич-
ните събития, но в нашето 
тракийско съзнание зави-
наги ще остане споменът 
за безграничната любов на 
малоазийските българи към 
родината.

Малоазийските
българи

на тяхната история и според 
спомени на техни потомци, 
това вероятно е станало в на-
чалото на 18-ти век, т.е. поне 
7-8 поколения са живели в 
Анадол. 

Поне три са причините, 

около 7 хиляди българи от 
28 села. Интересно ми беше 
кога и защо тези наши съна-
родници са се преселили по 
тези места, от кои български 
краища произхождат. Спо-
ред редица изследователи 

в СвиленградскоСвиленградско
Вече
те са 

ща
н

Бежанци в Хасково през 1923 г.Бежанци в Хасково през 1923 г.

Тежка е била съдбата на българи-
те, живеещи в Мала Азия,Турция. По-
вечето от тях по време на турското 
робство, 200 години преди Освобож-
дението, напуснали родните си мес-
та, а повечето от тях са от Ивайло-
вградския край, и заминали за Мала 
Азия. Eдни от тези българи, родени 
там, са вуйчо ми Михаил, леля ми 
Яна и моята майка. До 1908 г са жи-
вели спокойно, имали са училище с 
гръцки учители, църква са нямали, 
но са събрали 15 000 гроша, за да 
направят. Живели са в село Ташкиси 
Балъкхисарска кааза. Закупили са 
си ниви, гори, посадили са си лозя, 
направили са си къщи, отгледали са 
едър и дребен домашен добитък.

Но след 1908 г животът им станал 
много тежък. Били подлагани на аси-
милация от страна на турските власти. 
Това продължило до 1914 г., когато ре-
шили да се завърнат в майка Бълга-
рия. Майката на мама и моя баба е 
починала твърде рано и е оставила 
сираци едно момче и две момичета. 

През 1915 г. в турските затвори при 
неизяснени обстоятелства починал и 
баща им Яни Найденов Перчемлиев и 
оставил децата пълни сираци.

Следствие на тормоза, на който 
били подложени малойзийските бъл-
гари те решили да напуснат и на 20 
март 1914 г. с парахода „Борис“  стиг-
нали до Дееагач. По думите на май-
ка ми всеки от изселниците взел лек 
багаж, всичко друго оставили в Мала 
Азия. Дядо ми Яни Найденов е имал 
400 дка земя, над 75 дка гори, къща 
и лозе, които до ден днешен нищо 
от това не е обезщетено от страна 
на Турция. През 1966 г. се правеха 
постъпки, но от това нищо не излезе.

След като пристигнали в Дедеагач 
една част от българите се насочила 
към майка България и се заселили в 
Ивайловградския край. Майка ми и 
семейството на вуйчо ми останали 
в Западна Тракия и се насочили към 
Гюмюрджинска околия.

През това време избухва Първа-
та световна война и вуйчо ми, кой-

то е бил взет войник, попада в плен 
и го отвеждат във Франция, където 
прекарва 3 години. През това вре-
ме близките нямат никаква вест от 
него, смятали го за убит във война-
та и започнали да му правят помен. 
Но през пролетта на 1920 г. той се 
завърнал жив от пленничеството. То-
гава всички решават да се завърнат 
в майка България и с една дъръвена 
кола, теглена от две кравички  тръг-
нали на път. През есента били вече в 
Момчилград. През пролетта на 1921 
г. решават да тръгнат за Хасково, 
където и пристигнали. Вуйчо ми се 
настанява на ул.„Прага“ и открива 
бръснарница, а вуйна и мама започ-
ват работа в тютюневите складове. 
Майка ми се омъжва за баща ми 
Киро Ангелов и създават семейство. 
Заживяват в с. Сеноклас Хасковско. 
Всичко това ми го е разказвала май-
ка ми. Аз съм на 83 години и пазя 
имота им.

Димитър Киров, 
Димитровград

ПИШАТ НИПИШАТ НИ

принудили тези българи да 
се изселят от родината. Една-
та са големите размирици на 
Балканския полуостров след 
започналия упадък на Осман-
ската империя, втората – тър-
сене на препитание и третата 


