
Централното ръководство на Съюза 
на тракийските дружества в България на 
25 май т.г. се срещна 
с министъра на фи-
нансите Владислав 
Горанов. Председа-
телят на СТДБ Кра-
симир Премянов 
връчи на Владислав 
Горанов златен ме-
дал „Капитан Петко 
войвода“ – с лента. 
С най-високото от-
личие на Съюза той 
бе удостоен с реше-
ние на Централното 

ръководство от преди няколко месеца 
за неговия принос в подкрепата на тра-

кийската кауза. Връчен му бе и златен 
плакет „120 години организирано тракий-

ско движение“. Владислав 
Горанов благодари и под-
черта одобрението си на 
патриотичната мисия на 
тракийската организация, 
прояви интерес и към най-
новите издания на СТДБ и 
Тракийския научен инсти-
тут. На срещата и в раз-
говорите участваха зам.
председателят на СТДБ 
Краснодар Беломорски и 
главният секретар Стефан 
Начев.

НАЦИОНАЛЕН ВЕСТНИК
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СПАСОВДЕН 
НА ХАЙДУШКИЯ БАКАДЖИК

На 3 юни т.г. около мемо-
риала на 200-те български 
деца в местността „Илиева 
нива“, избити там през 1913 
г., дойдоха тракийци от цяла-
та страна да отдадат почит и 
да сведат глави пред трагеди-
ята на нашите предци. От Ям-
бол и Варна, от Хасково и Ди-
митровград, от Харманли и 
Ивайловград, от Айтос и Кар-
нобат, от София и Перник, от 
Момчилград и Крумовград, 
от Бургас и Кърджали и др.

Поклонението-събор за-
почна с панихида за упокой 
на душите на загиналите 
тракийски деца, отслужена 
от свещениците на Ивайло-

ÃÎËßÌÀ ÒÐÀÊÈÉÑÊÀ 
ÇÀÄÓØÍÈÖÀ ÍÀ 
„ÈËÈÅÂÀ ÍÈÂÀ”

Денят на тракийското дете доказва, 
че жертвите няма да бъдат забравени

Продължава на 2-а стр.

вград и Крумов-
град. 

В паметното 
слово, посвете-
но на годишни-
ната от кърва-
вите гонения, 
областният уп-
равител на Ха-
сково Станислав 
Дечев заяви: 
„Историческите 
факти няма как 
да бъдат про-
менени. Съби-
тията и жертвите няма как 
да бъдат забравени. Болката 
не може да бъде заличена. 
Защото няма българско сър-

це, което да не кърви, кога-
то идва тук на Илиева нива. 
Всеки от вас, потомците на 
тракийци, има лична причи-

В РИМ
Вече стана традиция служителите на нашето посол-

ство и българи, живеещи и работещи в Рим да полагат 
в Деня на падналите за свободата на Отечеството ве-
нец на паметника на Капитан Петко войвода, намиращ 
се хълма Джаниколо във Вечния град. На церемонията 
присъства и извънредният и пълномощен посланик на 
Република България в Рим Марин Райков.

В КИЕВ
На 2 юни и т. г. венци и цветя буха поднесени на 

паметника на Капитан Петко войвода в украинскаота 
столица. Присъстваха представители на дружествата 
на българите,на учебни заведения, членове на Друже-
ството на българо-украинско приятелство, приятели на 
България, целият ни дипломатически корпус, начело с 
извънредния и пълномощен посланик на нашата стра-
на Красимир Минчев.

Ръководството на СТДБ изказва благодарност на 
посланик Марин Райков и посланик Красимир Минчев 
за ползотворното сътрудничество и взаимодействие в 
последните години.

ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ ПОЛУЧИ ЗЛАТЕН 
МЕДАЛ „КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА“ С ЛЕНТА

Тракийското дружество „Ро-
допи“ в Велинград и тракийско-
то дружество в Червен бряг са 
новите колективни членове на 
Съюза на тракийските дружества 
в България. Те са регистрирани с 
решения на Пазарджишкия и на 
Плевенския съд като сдружения с 
общественополезна дейност, кои-
то са утвърдили техните устави, 
както и ръководните им органи 
– управителен съвет и контролен 
съвет. Велинградското тракийско 
дружество „Родопи“е със седали-
ще Велинград, ул. „Раковски“ 20, 
негов председател е Карамфил 
Георгиев Алексов. Тракийското 
дружество в Червен бряг е със 
седалище на  ул. „Търговска“ 42, 
негов председател е Йотко Цве-
томилов Петков. И двете сдруже-
ния са вписани са в регистрите 
на Агенцията по вписвания. 

„Приемам тракийската кауза 

и споделям идеите на тракийския 
съюз. Моля в съгласие с устава  
на Съюза на тракийските дру-
жества да бъде приет за негтов 
член.“ – все повече такива мол-
би се получават в Централата на 
Съюза. Според мнозина това е 
и реакция на достойни тракийци 
срещу опитите на ръководители-
те на някои тракийски дружества 
да разцепят Съюза. Молба за 
членство подаде Огнян Стаматов 
Апостолов от Бургас, синът на 
дългогодишния председател на 
бургаското тракийско дружество 
Стамат Апостолов, който има ог-
ромни заслуги към тракийското 
движение.  Индивидуален член 
пожела да стане  проф. Георги 
Янков, засл. професор на УНСС, 
който изгради параклис в родно-
то си село Ефрем и написа книга 
за съдбата на бежанците, засе-
лени в него. 

ÍÎÂÈ ÄÐÓÆÅÑÒÂÀ È ÍÎÂÈ ×ËÅÍÎÂÅ Â ÑÚÞÇÀ

на да бъде днес тук. Защото 
някъде по тези места е про-
лята кръвта на вашите пред-
ци, а костите им още белеят 
непогребани. По-важното 
обаче е, че именно вие, на-
следниците на тракийските 
бежанци, дадохте един урок 
по човечност на всички ни: 
Вие ни научихте да помним, 
но да не отмъщаваме!”

Десислава Костова, съ-
председател на  Тракийския 
младежки съюз, който е един 
от организаторите на събо-
ра-поклонение, произнесе 
вълнуващо слово, в което 
заяви: „Днес е задушница! 
Ден на почит към починали-
те! Случайно или не, денят 
съвпада с деня за почит към 
избитите през 1913 год. 200 
български деца – тракийчета, 
чиято единствена вина е, че 
са българи! Прекланяме се 
пред тяхната невинност, пред 
чистотата на техните души! 
Те нямаха Ден на детето, ня-
маха играчки, не получава-
ха приказки от мама за лека 
нощ! Затова ви моля, като 
майка, като тракийка и като 
българка, спомнете си за тези 
деца вечер, когато целувате 
своите деца  и им разказва-
те приказка. Спомнете си за 
тези деца, когато поглеждате 
небето, помислете за тях и за 
техните души. Това са деца – 
герои, деца – мъченици, деца 
на България! Нека да напра-
вим нужното и нашите децза 
да помнят и да знаят!“

Кметът на Ивайловград 
Диана Овчарова благодари 
на тракийските наследници 
за тяхната всеотдайност за 
общобългарската кауза и на 
всички присъстващи, че от-
дават дължимата почит на 
невинните жертви от 1913 г. 
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×ÅÒÂÚÐÒ ÂÅÊ  ÏÐÀÇÍÓÂÀ 
„ÔÎËÊËÎÐÅÍ ÂÅÍÅÖ  –  ÁÎÆÓÐÀ” 

Двадесет и петото издание на 
Националният странджанско-тра-
кийски събор „Фолклорен венец-
Божура“ се състоя на традицион-
ното място в местността „Божура“ 
край Средец. Той се организира от 
община Средец, народно читали-
ще „Пробуда“, Историческият му-
зей и Съюза на тракийските дру-
жества в България под патронажа 

на кмета на Средец Иван Жабов. 
Кметът бе награден за цялостен 
принос към събора. Престижно 
отличие получи и читалище „Про-
буда – 1987“ в град Средец.

Въпреки мрачното и пред-
дъждовно време, почитателите 
на фолклора се бяха събрали да 
послушат звучните странджански 
мелодии. По-късно те се насла-

диха на изпълненията на Манол 
Михайлов, Янка Рупкина, Калин-
ка Згурова, Ваня Дженезова, Яна 
Иванова, Ирена Станкова, Радо-
стина Иванова.

Кметът на Средец Иван Жабов 
заяви, че 25 години е  възраст на 
събора, която показва сериозно 
развитие. Кметът каза, че 95 на сто 
от лауреатите от миналите години 
са тук на юбилея. „Това е изключи-
телно радостно, защото за някои 
от тях това е бил трамплинът в ка-

риерите им. С това потвърждение 
те показват, че милеят и тачат за 
Странджа, а това е важно за Бъл-
гария, тъй като тя в момента е леко 
изоставена. По този начин показ-
ваме, че Странджа е жива и трябва 
да продължи да живее“, завърши 
кметът.

Председателят на Съюза на 
тракийските дружества в Бълга-
рия Красимир Премянов, който 
бе сред официалните гости каза: 
„Смятам, че е много млад фести-

Продължение от 1-а стр.

Прочетено бе паметно слово от 
вицепрезидента на Република Бъл-
гария Илияна Йотова, в което се 
казва:

Днес е Денят на тракийското 
дете, в този ден коленичим пред 
тези деца, които завинаги напои-
ха с кръвта си „Илиевата нива“. 
Кървавата жътва през 1913 годи-
на ще остане в сърцата на поко-
ления българи, за да напомня за 
децата, които не успяха да дожи-
веят  зрелостта си, да изпеят пе-
сните си, да изиграят игрите си и 
да постигнат мечтите си.

Народ без история няма бъ-
деще и ние сме длъжни да пом-
ним и съхраняваме паметта на 
загиналите, да устояваме духа 
на тракийци за единна и силна 
България.

Днес се прекланяме пред па-

ГОЛЯМА ТРАКИЙСКА 
ЗАДУШНИЦА

валът и в този смисъл има голямо 
бъдеще. Това е една от основните 
прояви на СТДБ през месец май, 
която тракийци високо ценят, за-
щото тя стимулира интереса и 
любовта към богатото фолклор-
но изкуство. Тук бе и заместник-
председателят на СТДБ Краснодар 
Беломорски. Областният управи-
тел на Бургас Вълчо Чолаков също 
присъства на фолклорния събор.
Състоя се гала концерт на гостува-
щите гости... 

метта на ценността на детския 
живот, пред тежката бежанска 
орис, обляна в кръв и майчини 
сълзи.

Скъпи тракийци, предавай-
те почитта и уважението към 
предците на бъдните поколения. 
Възпитавайте ги в родолюбие и 
отговорност пред народ и Родина.  
Тракийската кауза е жива, а при-
емствеността между поколения-
та е нейното най-силно оръжие 
срещу безпаметността и безотго-
ворността.

Уважаеми участници в На-
ционалния младежки събор 
„Илиева нива“- Ден на тракий-
ското дете, вие сте носители на 
българския дух, със силата на 
младостта постигайте мечтите 
си, за да я има България като до-
стойна и силна, развиваща се мо-
дерна европейска страна. Свели 
глави пред този мемориал и па-

метта на жертвите, не забравяйте 
да гледате и напред. Градете на-
стояще и бъдеще за вас и вашите 
наследници.

Поклон пред паметта на заги-
налите!

Честит празник, скъпи деца!“
Съобщено бе, че са получени 

паметни слова и от председателя 
на парламента Димитър Главчев и 
от Цвета Караянева - зам-предсе-
дател на Народното събрание. Тук 
бяха народните представители Ге-
орги Станков и Никола Динков, за-
местник-председателите на СТДБ 
Краснодар Беломорски и Михаил 
Вълов,  главният секретар на Съ-
юза Стефан Начев, членовете на 
Централното ръководство чл.-кор. 
проф. Васил Проданов – директор 
на Тракийския научен институт, 
Румяна Вълчева и Нонка Мато-
ва, заместник-председателите на 
Върховния комитет  Петър Ян-
ков и Кирил Сарджев, членове на 
Върховния комитет, председатели 
на тракийски дружества от цялата 
страна, наследници на бежанците, 
граждани.

След минутата мълчание, дълго 
продължи церемонията по подна-
сяне на венци и цветя пред памет-
ника. Венци на признателност бяха 
поднесени от името на вицепрези-
цента Илияна Йотова, от официал-
ните лица и гражданите.  Специ-
ално за тракийското поклонение в 
Ивайловград гостува и делегация 
от град Лонго, Франция, водена от 
кмета й Колет Линет.  

Десетки балони, с цветовете на 
националното знаме, полетяха в не-
бето в памет на избитите през 1913 

година бебета и деца.
Преди събора-поклонение бяха 

положени венци и цветя на памет-
ника на Капитан Петко войвода в 
с. Пелевун  от името на вицепрези-
данта Илияна Йотова, от Община 
Ивайловград,  от Съюза на тракий-
ските дружества в България, от тра-

кийските дружества от Харманли, 
Айтос и Ивайловград. Хорът „Яни 
Попов“ от Ивайловград изпълни 
пред паметника кратка програма, 
започна с песента  „Петко льо, ка-
питанине“ и завърши с „Ясен ме-
сец веч изгрява“.

 Пред паметника на Капитан Петко войвода в с. Пелевун
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а им изпраща Светия Дух 
на Петдесетница и не прес-
тава да се застъпва за тях 
пред Бог Отец. С възнесе-
нието Си, Иисус завърши 
делото на спасението. За 
всички повярвали в Него 
Спасителят открива небе-
то, за да могат всички да 
станат съобщници на Не-
говия живот, да бъдат из-
купени и спасени. Затова 
българският народ е дал на 
този празник, название с 
дълбок религиозен и бого-
словски смисъл – Спасов-
ден, Денят на Спасителя.

Този празник е бил 
дълбоко тачен и зачитан 
в миналото и в Западна 
Тракия и Източните Родо-
пи. За това свидетелстват 
три интересни архивна 
снимки, съхранявани в 
ДА – Кърджали. Едната 
от тях представя момент 
от общоселски събор на 
празника Спасовден в с. 
Кушланли, Гюмюрджинско 
(сега Ксилагани, Гърция). 
Тя е от 1911 г. По това вре-
ме в селото живеят около 
230 български семейства 
– екзархийсти. Снимката е 
постъпила в Държавен ар-
хив – Кърджали като част 
от фонда на журналистката 
Мара Михайлова. Предос-
тавена и е била за отбеляз-
ването на юбилей на фо-
тографа Костадин Гунчев 
през 1942 г. във „Тракия“. 
Днес тази снимка е вклю-
чена в регистъра на уни-
калните и особено ценни 
документи на Държавна 

агенция „Архиви“.
В резултат на демо-

графските промени в За-
падна Тракия и Източните 
Родопи, едно десетилетие 
по-късно, Спасовден става 
особено почитан празник 
и за християнската част от 
населението на Мастанлий-
ски окръг. Не е случайно, че 
в с. Резбарци, сега квартал 
на Кърджали, а в минало-
то село, в близост до гра-
да, върху дарено от местен 
християнин място, е издиг-
нат параклис, носещ името 
„Св. Възнесение Господне“ 

известен като „Св. Спас“.
Освен църковен празник 

Спасовден е и много важен 
професионален празник. 
Празнуват голяма група 
от хора, изпълняващи съ-
ществени за обществото 
услуги – хлебари, шофьо-
ри, строители, хотелиери, 
цветари, бръснари. А тези 
съсловия са добре застъ-
пени във всеки един град, 
включително и в Кърджа-
ли. (Използвани са тек-
стове на Иванка Ангелова 
и снимки от Държавния 
архив – Кърджали)

Първите известни сви-
детелства за честването 
на празника са открити в 
арменска летопис от 1813 
г., където се споменава за 
честване на светите братя 
на 22 май 1803 г. в Шумен. 
Арменски източници гово-
рят за празненства, състоя-
ли се в Шумен, които били 
посветени на деня на Со-

лунските братя. Общопри-
ето е обаче становището, че 
за пръв път Кирил и Мето-
дий са почетени истински 
през 1851г., по инициатива 
на големия възрожденец 
Найден Геров. Тогава на 11 
май 1851 г. в епархийското 
училище „Св. Св. Кирил 
и Методий“ в Пловдив по 
инициатива на Найден Ге-
ров се организира празник 
на Кирил и Методий – съз-

датели на глаголицата.
Денят 11 май не е слу-

чайно избран от Найден 
Геров – това е общият цър-
ковен празник на двамата 
светии. През 1892 г. Стоян 
Михайловски написва те-
кста на химна, познат на 
всеки българин с първия си 
стих „Върви, народе възро-
дени“. Химнът е озаглавен 

„Химнъ на Св.св. Кирилъ 
и Методи“ и включва 14 
куплета, от които ние днес 
изпълняваме най-често 
първите шест. Панайот Пи-
пков създава на 11.05.1900 
г. музиката към химна.

Значението на празника 
се засилва изключително 
много след 1878 г. в тери-
ториите, останали извън 
пределите на българската 
държава. Там с годините 

започва масирана гръцка и 
сръбска пропаганда, с цел 
да се асимилира местното 
население. Именно в този 
период 24 май се превръ-
ща в една обединяваща за 
българите дата, която им 
припомня славното минало 
и сплотява техния дух и съ-
зидателни сили.

Честването на празника 
на славянската писменост 
е един от най-вълнуващи-
те празници и в Кърджали.  
Летописните книги на мно-
го от училищата от бившия 
Кърджалийски окръг са из-
пъстрени със съобщения за 
ежегодни чествания на този 
празник по най-тържествен 
начин. В летописната книга 
на училище „Отец Паисий“ 
още от 1923 г. е отбелязано, 
„денят „Св. Кирил и Ме-
тодий“ бе празнуван съв-
местно н прогимназията и 
реалното училище с утро, 
шествия и хор.“ Шествията, 
рециталите и обкичвания-
та с цветя на входовете на 
училищата и портретите на 
двамата братя са неизменна 
част от празничните прояви. 
Това е празник, често е на-
ричан в училищата, обосо-
бено сред по-малките уче-
ници по достъпно и просто 
– „празник на буквите“.  

---
Празникът „Възнесение 

Господне“ се отбелязва от 
църквата още от четвър-
ти, пети век и принадлежи 
към подвижните църковни 
празници. Според еванге-
лията от Лука 24, 50-53; от 
Марко 16, 19), на 
40-тия ден от Въз-
кресението, Исус 
Христос, придру-
жен от учениците 
си и от Дева Ма-
рия, пред очите на 
всички, се възкач-
ва на небето, което 
се смята за край на 
Христовия път на 
земята. Въпреки 
това, Христос не 
изоставя хората, 

 24 ÌÀÉ È 
СПАСОВДЕН 
В ИЗТОЧНИТЕ 
РОДОПИ И 
БЕЛОМОРСКА 
ТРАКИЯ

Автор на текста: Любомир Бобевски
Автор на музика / композиция : Петър Стратев

В души изгрява ни завета,
На нашите бащи борци-
С чест мряли в родните полета,
Като герои и творци.

Тракийци млади сме готови
С вихрен в ранина подем,
Да счупим робските окови,
Да смъкнем черния ярем.

На Тракия с просветата сияйна
Ковем всечастно ведри дни
В борбата за свобода трайна
За тихи светли бъднини.

В сред бурните талази смело
Гребем ний, гоним бряг свещен
Ей, иде час да свърнем в дело
Мечтата златна, роден блян.

МАРШ НА 
ТРАКИЙСКАТА 

МЛАДЕЖ
ОТ 30-ТЕ гОДИНИ НА ХХ ВЕК, 

ОТПЕЧАТАН ВъРХу ЧЛЕНСКИТЕ КАРТИ 
НА ТМСБ ОТ ТОЗИ ПЕРИОД

 Панаир на Спасовден край с. Мезек, предоставена от  
г-н Жеко Кашеров Димитров за съхранение в ДА-Кърджали

 Събор в с. Кушланли, Гюмюр-
джинско на Спасовден. 1911 г.

 Честване на празника „Св. Кирил и Методий“ в старата 
сграда на  гимназията в Кърджали. 24 май 1932 г. 

 Шествие на ученици от 
училище „Отец Паисий“ в 
Кърджали за отбелязване 
на 24 май през 30-те години, 
предвождана от директора 
на училището – Иван Енчев 
по улица „Републиканска“

 Ученическа манифестация на празника на „Св. Св. 
Кирил и Методий“ в Кърджали. 1938 г. М. Михайлова



ТОДОР КОРУЕВ

25 май – Спасовден. 
Местността „Бакаджик“ 
край Ямбол гъмжи от хора, 
те си честитят Въз-
несение Господне. 
Мнозина от тях са в 
народни носии. За-
почва Тринайстият 
национален тракий-
ски християнски 
събор „Спасовден“, 
организиран от Съ-
юза на тракийските 
дружества в Бъл-
гария, дружество 
„Тракия“ – Ямбол и 
двете общини – Ям-
бол и Тунджа. 

Започва Бака-
джийското тра-
кийско надпяване. 
Първа на естрадата 
излезе фолклорната 
певческа група от 
Ямбол с художест-
вен ръководител 
Васил Хлебаров, 
след нея смесеният 
хор „Елена Граматикова“ с 
художествен ръководител 
Марияна Давидова, следват 
певческата група „Златна 
есен“... И така редуват се 
фолклорни състави и ин-
дивидуални изпълнители – 
цял ден се пеят тракийски  
песни, хора се вият.  Дъхът 
ни спира от песента, коя-
то пее Радка 
Иванова Ка-
раникова – за 
с т р а ш н а т а 
участ на една 
майка-бежан-
ка. Радка е от 
с. Генерал Ин-
зово, община 
Тунджа, тя 
както  и много 
други от село-
то са потомци 
на тракийски 
бежанци от с. 
Окуф, кааза 
Фере, и пе-
сента, родена 
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тяхната вяра, мъдрост и до-
бродетели. Нека съхраним 
завещаното ни с любов и 
предадем на поколенията 
след нас, за да пребъде сил-
ният български дух, устоял 
на изпитанията на времето.“

Приветствия поднесо-
ха и заместник-областните 
управители Христо Колев 
и Волен Дичев, заместник-
кметът на община Ямбол 
Илиана Бицова. Тук бяха  
зам.-кметовете на община 
Тунджа Станчо Ставрев и 
Георги Чалъков, както и 
много тракийски дейци, 
след които и председателят 
на тракийско дружество 
„Лазар Маджаров“ в Сливен 
Кирил Киряков.

Благодарствен молебен 
за здраве и благополучие 
отслужи епископ Йеротей в 
съслужение с ямболски све-
щеници.

Втората част на надпява-
нето откри хор „Тракийка“ 
при тракийското дружество 
в Ямбол с художествен ръ-
ководител Нанка Колева. То 
продължи цял ден. В него 
най-широко естествено бяха 
представени колективи и 
изпълнители от селата на 
община Тунджа и от Ямбол, 
но също така имаше и гости 
и от по-далече – от Русен-
ско, от Сливен и др. Светли-
ят празник на високия баир 
Бакаджик събра стари при-
ятели и роди нови познан-
ства. Ще се помни дълго.

изстрадала мъдрост.“ 
Председателят на 

СТДБ Красимир Пре-
мянов благодари на 
тракийското дружество 
в Ямбол, на кметовете 
и областните ръководи-
тели, че възстановиха 

прекрасната традиция на 
православния събор „Спа-

совден“, прераснал н нацио-
налаен тракийски христи-
янски събор – надпяване за 
възхвала на стародавните 
български певчески тради-

ции, че преодоляха 
мъката и болката по 
свидните жертви, 
дадени на Бакаджи-
ка, и продължават с 
това, което е вечно 
– тракийската тра-
диция, тракийския 
фолклор – всич-
ко, което ни прави 
българи. А правос-
лавието е опора на 
българщината, то 
запазва нашата на-
ционална идентич-
ност, каза Кр. Пре-
мянов.

Кметът на общи-
на Тунджа Георги 
Георгиев поздра-
ви присъстващите 

с думите: „Днешният съ-
бор показва богатството на 
фолклора ни, но той не е 
само сцена за талантливи 
изяви, а празник, който пази 
здрава и силна връзката с 
нашите корени и утвърж-
дава българските традиции 
и ценности. В нас е жива 
паметта на предците ни, 

ÒÐÀÊÈÉÑÊÀ ÏÅÑÅÍ ÎÃËÀÑÈ 
ÕÀÉÄÓØÊÈß ÁÀÊÀÄÆÈÊ

Съборът „Спасовден“ е празник, който 
пази връзката с  вярата и  с традициите

БЯГАЛИ МИ СА, БЯГАЛИ

Бягали ми са, бягали
тракийци от село Окуф
от пусти турци проклети.
И Мара ми е бягала
с три ми дребни дечица.
Най-голямото вървяло
и се за Мара държало.
Средното на гръб носила,
най-манинкото – в ръките.
Та че са Мара умори
чуди се Мара, мае се
какво да стори, направи.
Най-сетне Мара решила,
решила да си остави
най-манинкото детенце.
Че му е сянчица направи
и му мястото беляза
кога са назад завърнат
дано го живо завари.
Бягали ми са, бягали
до българската граница, 
всички се назад върнали,
Мара ми бяга най-напред
детенце живо да свари.
Я га на място отишла
не нашла Мара детенце,
най-нашла Мара дрипички.
Чакалите го изяли.
Рукнала Мара да плаче
и са към село тръгнали.
Кога в село отишли
цялото село горяло
от индян къщи градили
и покъщнина сбирали.

кия“ – Ямбол и 
зам.- председател 
на СТДБ, откри 
събора „Спасов-
ден“, празник, 
който тракийци-
те претвориха в 
традиция за Ям-
болска област, 
с думите: „Ние, 

тракийски-
те българи, 
поднасяме 
своите пес-
ни в дар на 
Боже стве-
ния ден, ден 
на Духовно 
възнесение, 
и чрез тях, 
търсим про-
светление 
в душите 
си, славим 
красотата и 
чудната ма-
гия на Бо-
жествената 
п р и р о д а , 
дарила ни 
с обич към 
ближния и 

там е дошла  до Генерал 
Инзово, село, в което тра-
кийското дружество с пред-
седател Маринка Грудева 
Василева е много активно.и 
ревносно пази традициите. 
(Песента поместваме от-
делно).

Михаил Вълов, предсе-
дател на дружество „Тра-

 Откриване на събора

 Хор „Тракийка“ – Ямбол

 Пеят тракийки от с. Генерал Инзово

 Благодарствен молебен за здраве и благополучие
 Енчо Кенаров - в тракийска 
хайдушка носия

Тази историческа песен, 
в която няма нищо измисле-
но, е от с. Окуф, кааза Фере. 
Пее се в с. Генерал Инзово, 
община Тунджа, заселено с 
потомци на тракийски бежа-
нци от с.Окуф.
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КРЪСТИНА МАРИНОВА, 
„ТРУД“, ВАРНА

Във всяко поколение на 
революционната фамилия на 
великия Джузепе Гарибалди 
има по една Анита на името на 
най-голямата му любов и пър-
ва съпруга – красива креолка. 
Това разказа неговата пра-
внучка Анита Гарибалди по 
време на първото си посеще-
ние в България. Тя дойде във 
Варна по покана на Музея на 
Възраждането и директорката 
му Мариана Николова, с под-
крепата на почетния консул на 
Италия Антонио Таркуинио.

Достолепната 85-годишна 
дама има 5 деца и 22-ма внуци. 
Нейни дъщеря и внучка носят 
името Анита, а сега очаква и 
правнучка, която също ще се 
казва така. И това е традиция 
сред наследничките на Гарибал-
ди – да подновяват името на най-
любимата му жена, която среща, 
докато е бил в Лагуна, и отмъква 
с бой от нейния съпруг. Анита Га-
рибалди има посветени книги на 
личния живот и на трите съпруги 
на революционера. За специална-
та изложба, наредена в памет на 
прадядо ú в музея, тя донесе лич-
ни вещи – неговото любимо знаме 
и червени ризи от униформата на 
четниците му. „Не можах да доне-
са неговата сабя, 
защото е част от 
постоянна експо-
зиция. С нея се е 
бил по време на 
Похода на хиля-
дата и на нея са 
изписани местата 
на всички сра-
жения, в които е 
участвал. С тази 
сабя двамата с 
Анита са разря-
зали сватбената 
си торта. Това 
правят всички от 
фамилията на Га-
рибалди оттогава 
насам до днес. Сабята му е ценна 
семейна реликва“, разказа още 
правнучката му.

Със силно присъствие и въл-
нуващи интересни спомени тя 
беляза всички срещи по време на 
тридневната си визита във Варна. 
Морският град е сантиментално 

НАСЛЕДНИЧКИТЕ НА ГАРИБАЛДИ НОСЯТ ИМЕТО 
НА ЛЮБИМАТА МУ АНИТА

ÂÑÈ×ÊÈ Â ÐÎÄÀ ÐEÆÀÒ ÑÂÀÒÁÅÍÈÒÅ 
ÑÈ ÒÎÐÒÈ ÑÚÑ ÑÀÁßÒÀ ÌÓ 
ÎÒ ÏÎÕÎÄÀ ÍÀ ÕÈËßÄÀÒÀ
Правнучката на героя революционер си тръгна от Варна 

със стръкче здравец, за да є ухае на България

свързан с героя на два свята, както 
наричат Гарибалди, тъй като тук е 
погребан неговият верен приятел и 
съратник капитан Петко войвода. 
Анита Гарибалди беше придруже-
на от президента на асоциацията 
„Хиляда жени“ Мария-Кристина 
Романо и секретаря на организа-
цията Розария Сураче. „Ценно-
стите, които е изповядвал, както 
и любовта му към своя народ, са 
много актуални и сега. Много зна-
чима и до днес остава неговата 
идея за една обединена и силна 

Европа“, каза 
правнучката на 
о б е д и н и т е л я 
революционер 
пред студенти 
и преподава-
тели в Иконо-
мическия уни-
верситет и във 
ВВМУ „Н. Й. 
Вапцаров”, къ-
дето беше осо-
бено трогателна 
срещата заради 
морската съдба 
на прадядо ú.

Тя припом-
ни, че едва 16-годишен Джузепе 
Гарибалди е плавал в Черно море 
като юнга на борда на платноход. 
Поради плитчината на пристани-
ще Варна корабът му не е акости-
рал, но той успял с малка лодка да 
стигне до българския бряг. „Със 
сигурност е бил във Варна, ако 
е имало и хубаво момиче да го 

чака“, увери аудиторията синьора 
Анита. Според нея морето е било 
другата му голяма любов. През 
последните дни от живота си на 
остров Капрера той често повта-
рял: „В онази невъзможна точка, 
където се сливат морето и небето 
– там виждам свободата.“

При посещението си в мана-
стира „Св. св. Константин и Еле-
на“ край Варна правнучката на 
Гарибалди разказа, че третата му 
съпруга Франческа Ариозино е 
запазила след смъртта му негови 
мощи – част от костица, която и 
до сега е в дома музей на итали-
анския революционер. Гарибалди 
е мит и легенда и в Италия непре-
къснато се крадат ценни експона-
ти, свързани с живота му, и след 
това се продават в скъпи аукцио-
ни за много пари, призна Анита 
Гарибалди. Нещо, което открех-
на още за него, е любовта му към 
природата. Тя притежава всички 
документи по един сериозен негов 
проект за възстановяване на кори-
тото на река Тибър, която всяка 
година преливала и заливала Рим. 
Възрастната дама не спести под-
робности и за анулирания му вто-
ри брак, при който пред олтара му 
съобщили с бележка, че годеница-
та му е бременна от негов офицер. 
Гарибалди казал довиждане вмес-
то заветното „да“ и повече не се 
обърнал назад.

Наследници на гарибалдийци 
във Варна също извадиха спомени, 
снимки и разкази. Илия Темелков 
от варненското село 
Цонево върна лентата 
назад за заточени там 
италиански гвардейци 
с ръст по метър и 90, 
на които местните по-
могнали да се завърнат 
в родината си. Иван 
Демиров от Варна, 
написал 54 песни за 
Петко войвода, обеща 
на срещата да посвети 
стихове и музика и на 
Гарибалди. Сред гос-
тите беше и Летиция 
Атанасова, наследни-
ца на италианец гари-
балдиец, която живее 
във Варна. Прадядо ú 
Паскал Станино е из-
бягал едва 16-годишен 
от семейството, за да 
се включи в похода на 

ставлявала Италия 10 години в ЕС, 
получила е почетното гражданство 
на Лондон сити, а първият ú съ-
пруг, вече покойник, е бил англий-
ски посланик. За политическото си 
присъствие в родината споделя, че 
много пъти са я канили за участие 
в партии. „Заставам на входа на 
пълна зала, където ме чакат симпа-
тизантки, облечени в скъпи кожени 
палта. Казах си – ама аз не искам 
да правя политика за някого, който 

няма нужда от защи-
та, а за хора, които 
имат нужда да бъде 
чут гласът им“, казва 
достойната наслед-
ничка на Гарибалди.

В последния ден 
от гостуването ú 
беше организиран 
голям концерт. Пре-
ди това в Музея на 
Възраждането та-
лантливи ученици 
разиграха „Радини 
вълнения“ от романа 
на Вазов „Под иго-
то“, с което много я 
трогнаха. Синьора 
Анита си пожела да 
тръгне за родината 
със стръкче здравец, 
за да ú ухае на Бъл-
гария.

Гарибалди. След 
това е бил придво-
рен офицер в дво-
реца на цар Ферди-
нанд, а по-късно и 
началник на влака 
Варна-Русе.

През 2017 г. 
се навършват 210 
години от рожде-
нието на великия 
пълководец и 135 
години от смър-
тта му. Варненци 
искат да се вди-
гне паметник на 
Гарибалди срещу 
този на Петко вой-
вода в центъра на 
морската столица. 
Известният наш 
революционер е 
гостувал в дома на 
Гарибалди, където 
уговорили бъл-
гарското участие 
в Критското въс-
тание през 1866 г. 
Музеят на Възраждането подре-
ди на 35 табла от червен картон 
вестници, рисунки, публикации и 
документи, оригинални фотогра-
фии от Франция, Англия, Италия 
и САЩ, свързани с участието на 
шестимата братя на Гарибалди, 
внуци на Гарибалди и Анита и си-
нове на красивата и млада англи-
чанка Констанс Хопкрафт, снаха 
на Гарибалди.

Правнучката му Анита е пред-

ни, че едва 16-годишен Джузепе 

 Анита разгледа интересни места във Варна

 В музея на Възраждането във Варна

 Правнучката на революционера

 Гарибалди с любимата си сабя



са, поддържани 
и отстоявани 
от българската 
делегация по 
време на про-
ведените през 
1998 г. прегово-
ри. Проектът не 
урежда реда за 
парично обез-
щетение на пра-

воимащите лица, а само 
глобалното прихващане на 
насрещните вземания меж-
ду правителствата на двете 
страни и евентуалното оста-
тъчно салдо. Така възникнал 
въпросът дали означава, че 
българската държава поема 
задължението да изплати на 
българските правоимащи 
лица доказаните от тях обез-
щетения. 

През следващите години 
няма съществени резултати 
от проведени срещи на бъл-
гарските и турските пред-
ставители. В началото на 
август 2002 г., по искане на 
Европейския съюз, турският 
Закон за вакъфите от 1936 г. 
е изменен. Същественото 
е, че се дава възможност 
общностните фондации в 
срок до 8 февруари 2003 г. 
да предприемат постъпки 
за регистриране на недви-
жимите имоти с религиозна, 
благотворителна, образова-
телна, здравна, социална и 
културна цел, намиращи се 
в тяхно владение. Но това 
не означава придобиване на 
собственост, а само законно 
ползване. Във връзка с това 
на 7 февруари 2003 г. Цър-
ковното настоятелство на 
Фондацията на българските 
православни църкви в Ис-
танбул подава декларация 
за недвижими имоти в съ-
ответствие с изменението в 
закона. Към декларацията 
са приложени 22 папки с 
документи относно 42 имо-
та. Дирекцията по вакъфите 
признава правото на стопа-
нисване върху 2 имота (1. 
парцела, върху който е църк-
вата „Св. св. Константин и 
Елена“ в Одрин; 2. парцела 
и сградата на бившето бъл-
гарско основно училище в 
Цариград). Отхвърлена е 
молбата да бъде признато 
правото на стопанисване 
върху 10 имота, сред които 
са гробището, църквата „Св. 
Димитър“, част от парце-
ла на Екзархийския дом и 
част от метоха в Цариград, 
парцелът и църквата „Св. 

Георги“ в Одрин и др. Тези 
имоти са регистрирани на 
турски физически и юриди-
чески лица. По отношение 
на останалите имоти, посо-
чени в декларацията, Дирек-
цията по вакъфите изисква 
да бъдат предоставени до-
пълнителни документи, без 
да уточнява конкретно за 
всеки имот какви точно. 

През 2003 г. на името на 
фондацията са регистрирани 
следните 5 недвижими имо-
та: парцелът и сградата на 
бившето българско основно 
училище; парцелът на църк-
вата „Св. св. Константин и 
Елена“ в Одрин; църквата 
„Св. Стефан“; дървена къща; 
Екзархията в кв. „Шишли“ 
в Цариград. Остава открит 
въпросът за статута на бол-
ницата „Евлоги 
Георгиев“. През 
годините нейното 
управление преми-
нава към различни 
български ведом-
ства, като средства-
та за поддържане 
са превеждани 
чрез Българската 
легация – впослед-
ствие Генералното 
консулство в Цари-
град. 

На 9 ноември 
2006 г. турският 
парламент приема 
нов Закон за фон-
дациите на религи-
озните общности. 
Президентът на 
Републиката Ахмет 
Неджет Сезер на-
лага вето и връща 
за преразглеждане 
девет „критични 
момента“ в него с мотива, 
че противоречат на Консти-
туцията, на разпоредбите 
на Лозанския договор и на 
правната система в Турция. 
Тези членове се отнасят до 
придобиването и владеенето 
на недвижими имоти от фон-
дациите, оценката на тяхната 
недвижима собственост при 
запориране, прехвърлянето 
и регистрирането на имоти 
на организацията на дадена 
общност към други такива на 
същата общност, правото им 
да развиват международна 
дейност, да откриват клонове 
зад граница и да стават чле-
нове на други чуждестран-
ни структури, получавайки 
финансиране от тях или на 
свой ред придобивайки пра-
во да ги финансират, както и 

правото да развиват търгов-
ско-икономическа дейност и 
да бъдат регистрирани като 
стопански дружества.  

Новият закон дава въз-
можност на фондациите да 
придобиват собственост по 
административен или по 
съдебен път. Предоставя и 
някои правни възможнос-
ти, които при благоприятно 
развитие на обстоятелствата 
биха позволили да се върнат 
някои от останалите бъл-
гарски имоти, включително 
възстановяване на собстве-
ността на историческия ме-
тох. Той се води на турската 
хазна, но го управлява фон-
дация. По този казус турско-
то становище отново е, че 
екзархийските имоти следва 

да се разглеждат във връзка 
с турските вакъфи в Бълга-
рия. Всъщност този въпрос 
предизвиква и обществен 
дебат в Турция във връзка 
с приетия нов Закон за фон-
дациите, в който е заложен 
принципът за реципрочност. 
По повод възможността 
турската страна да върне 
собствеността на мъжката 
гимназия в полза на гръцка 
фондация, в януарския брой 
на изданието „Балкански 
синтез“ на Дружеството за 
солидарност и култура на 
балканските турци – Цари-
град е публикувана статията 
„Наш ред е за Европейския 
съд по правата на човека“ 
с подзаглавие „В България 
има 451 вакъфски имота“. 

След влизането на Бъл-

гария в ЕС се наблюдава все 
по засилващ се обществен 
дебат по нерешените иму-
ществени въпроси с Турция. 
Оказва се обществен натиск 
върху държавните структу-
ри – президент, министър-
председател, правителство, 
за поставяне на този въпрос 
в двустранния диалог. Пре-
говорите на Турция за член-
ство в ЕС също засилват този 
дебат. Във връзка с нереше-
ните имуществените въпро-
си между двете страни през 
ноември 2007 г., в рамките на 
заседание на работната гру-
па „Разширяване и страни, 
преговарящи за членство“, 
българските представители 
Маруся Любчева и Евгени 
Кирилов, подкрепени от Ни-
колай Младенов, за първи 

път поставят въ-
проса за наличието 
на нерешени иму-
ществени въпроси 
между България и 
Турция.

По време на 
официалните раз-
говори между ми-
нистър-председа-
телите на България 
и Турция (27 март 
2008 г. в София) 
по предложение на 
българската страна 
е постигнато прин-
ципно съгласие 
за възобновяване 
на преговорите по 
комплекса от не-
решени въпроси. 
На 21 май 2008 г. 
Европейският пар-
ламент гласува ре-
шение в доклада за 
напредъка на Тур-

ция да се включи проблемът 
с имотите на тракийските 
бежанци. Турските власти 
са приканени „да засилят 
диалога с България... по въ-
проса за правото на собстве-
ност на българските тракий-
ски бежанци“. 

Във връзка с преговорите 
за присъединяване към ЕС на 
20 февруари 2008 г. Великото 
национално събрание на Тур-
ция приема нов Закон за ва-
къфите (на фондациите), ут-
върден на 28 февруари 2008 г. 
от президента Абдуллах Гюл. 
С това се откриват възмож-
ности за възстановяване на 
правата върху екзархийските 
имоти (или на част от тях) по 
вътрешноправен ред, без на 
този етап да се налага раз-
глеждането им на междудър-

жавна основа. Но недекла-
рирането на исканите имоти 
би означавало отказ от тях и 
окончателното им загубване. 

През 2011 г. следва ново 
изменение на Закона за ва-
къфите, според който реал-
но може да се възстанови 
собствеността на имоти, 
които отговарят на опреде-
лени условия. Фондацията 
на православните църкви на 
Българската екзархия в Ца-
риград, начело с Васил Лязе, 
и Управителният съвет на 
фондация „Български пра-
вославен храм в Истанбул“ 
подават декларация с искане 
за възстановяването на 11 ек-
зархийски имота. На 7 юни 
2012 г. Генералната дирекция 
на вакъфите връща на тези 
организации 7 имота – църк-
вата „Св. Стефан“ („Желяз-
ната църква“), метоха, който 
се намира в непосредствена 
близост до нея, българското 
гробище и няколко парце-
ла в престижните квартали 
„Шишли“ и „Бешикташ“. 
Намеренията на Българско-
то църковно настоятелство 
са да продължат усилията за 
възстановяване и на други 
български имоти.  Едновре-
менно с това Турция се опит-
ва да придобие собственост 
върху редица османски имо-
ти – образци на отоманската 
архитектура в България. Този 
въпрос е уреден с българо-
турското споразумение от 
1909 г., което определя неиз-
ползваемите сгради да оста-
ват във владение на българ-
ската държава. По времето 
на социализма много вакъф-
ски обекти и имоти от осман-
ския период са одържавени. 
Позицията на българската 
държава е ясна – тя е готова 
да приеме помощта на тур-
ската държава за поддържане 
на обектите с културно-ис-
торическо значение, но кате-
горично не приема изкупу-
ване на вакъфски обекти на 
мюфтийството. Още повече, 
че една голяма част от тях, 
за които мюфтийството има 
претенции, са били христи-
янски църкви, превърнати 
по-късно в джамии.

Не би било добре връз-
ката между българските 
имуществени претенции и 
евроинтеграционния процес 
на Турция да се афишира 
в двустранен план и да се 
преекспонира в публичното 
пространство. 

Брой 11  16 юни 2017 г.

Д-Р БОРЯНА БУЖАШКА

Продължава от 
предишния брой

В рамките на по-
дписания Протокол 
за сътрудничество 
в опазването на не-
движимото култур-
но наследство меж-
ду Министерство 
на културата на Република 
България и Министерството 
на културата на Република 
Турция една част от екзар-
хийските имоти в Цариград 
и Одрин, които попадат в 
категорията културно-исто-
рически паметници, са ре-
монтирани и възстановени 
от българска страна, което 
става с активното съдей-
ствие на турските власти.

По подписания през 1998 
г. Протокол между прави-
телството на Република 
България и правителството 
на Република Турция за соб-
ственост в Цариград досега 
няма развитие, поради лип-
са на инициатива от българ-
ска страна.

Преговорите ясно откро-
яват различията в принципи-
те, следвани по отношение 
на проблема за насрещните 
имуществени претенции. 
България изгражда пози-
циите си въз основа на ев-
ропейските стандарти при 
тълкуването и прилагането 
на нормите на международ-
ното и на вътрешното право, 
включително и по отноше-
ние на защитата на правата 
на човека. Стреми се към ус-
тановяване на взаимнопри-
емлив баланс на интересите 
в контекста на приятелските 
отношения. Разбирането 
на турската страна обаче е, 
че приятелските отноше-
ния следва да бъдат интер-
претирани за извличане на 
едностранни изгоди и за 
прехвърляне тежестта и от-
говорността за имуществе-
ните претенции на частните 
лица (както български, така 
и турски) върху българското 
правителство, като това бъде 
узаконено с международно 
споразумение. 

През 1999 г. Министер-
ството на външните работи 
изготвя български проект 
на междуправителствена 
Спогодба за уреждане на 
насрещните имуществени 
претенции между България 
и Турция. Подготвен е на ос-
нова на позициите по въпро- Продължава в следващия брой

VI. ÁÚËÃÀÐÎ-ÒÓÐÑÊÈÒÅ 
ÄÈÏËÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈ ÎÒÍÎØÅÍÈß

1989–2016 ã. Â ÑÂÅÒËÈÍÀÒÀ 
ÍÀ ÂÇÀÈÌÍÈÒÅ ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÈ ÏÐÅÒÅÍÖÈÈ



И тази година тракий-
ското дружество „Георги 
Сапунаров“ и народното 
читалище „Тракия – 2008“ 
Хасково, съвместно с Об-
ластна администрация, 
Регионалният инспекторат 
по образование и Клуба 
на дейците на културата в Хасково   
организираха среща с дейците на 
културата и просветата от региона в 
зала „Марица“ на Областната упра-
ва. Приветствия към участниците  в 
срещата отправиха зам.- областният 
управител д-р Стефка Здравкова, 

Брой 11  16 юни 2017 г.
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Научна дискусия  
за Странджа –  

в Ахтопол

АНЕТА ГЕОРГИЕВА

По покана на Генералното 
консулство в Истанбул и Бъл-
гарската екзархия представи-
телният ансамбъл за народни 
песни и танци „Китна Тра-
кия“ – Хасково изнесе кон-
церт в Българската екзархия 
на 21 май т.г. по случай  при-
ключване на учебната година 
в Неделното училище към Ге-
нералното консулство в Ис-
танбул. По традиция на този 
ден в Екзархията се събират 
всички българи, живещи и 
работещи в Истанбул, за да 

Позабравена традиция 
да се провеждат срещи 
между членове на тракий-
ското дружество „Георги 
Сапунаров“ – Хасково и 
тракийското дружество 
„Капитан Петко войвода“ 
Димитровград, беше въз-
становена отново. Събраха 
се в салона на хасковското 

СЪРДЕЧНА СРЕЩА С ПЕСНИ И ПОЕЗИЯ

Почина Йордан Гевреков
Напусна ни Йордан Гевреков – един от най-

изтъкнатите ветерани на тракийското движе-
ние, дългогодишен председател на тракийското 
дружество в Плевен. Той бе човек на делото и на 
принципите, на които не измени през целия си 
живот, пример за всеотдайност и  упоритост. 

Поднасяме съболезнования на семейството и 
на близките на Йордан Гевреков. 

Поклон пред паметта му

Учени от различни области на знанието се събраха 
в Ахтопол на 27 май т.г., за да се включат в десета 
кръгла маса на тема „Странджа и Одринска Тракия 
– погледи в миналото и бъдещето“, която се проведе 
в морския град. Във форума, който се организира от 
сдружение „Черноморска Странджа“, участваха видни 
историци, археолози, еколози и общественици. Гости 
на събитието бяха вицепремиерът Валери Симеонов и 
областният управител на Бургаска област Вълчо Чола-
ков. Тук дойдоха народните представители Тома Томов, 
проф. Иво Христов и Петър Кънев, акад. Константин 
Косев, а така също като представители на СТДБ  ген. 
Тодор Бояджиев и Иван Гранитски и други членове на 
Върховния комитет на Съюза и на Тракийския научен 
институт.

Проф. д.и.н. Илия Тодев от Института по история 
при БАН изнесе доклад на тема „Одринска Тракия 
през Възраждането“. Проф. д.и.н. Светлозар Елдъров 
от Института по българистика запозна присъстващи-
те с интересни факти за участието на офицери от 
Странджанския край в Българската армия и борбите 
за национално освобождение и обединение в периода 
1878–1944 година. Иванка Делева от Регионалния исто-
рически музей в Бургас разви темата за българските 
бежанци в националната памет.

За развитието на Странджа, опазването на нейно-
то културно-историческо наследство и природа говори 
д-р Стефан Пейков. Той изнесе доклада „Странджа – 
Сакар“ – поглед в бъдещето“ и разказа за дългогодиш-
ната национална програма,като сподели виждането 
си за това как информацията, събрана по време на 
проучванията, може да бъде използвана за напред в 
развитието на региона.

В рамките на събитието, в музея „История на котва-
та“ беше открита изложбата „Месамбрия – Месемврия 
– Несебър” от музея „Старинен Несебър“. Тя ще госту-
ва в Ахтопол до края на месец ноември.

„Нужно е да отворим района на Странджа към 
крайбрежието. Това може да стане ако пътя между 
Малко Търново и Царево бъде ремонтиран, за да се 
преминава по него нормално. Добре ще е ако напра-
вим програма за пътищата и в самата Странджа“, под-
черта по време на форума народният представител 
инж. Петър Кънев, председател на сдружение „Черно-
морска Странджа“.

КОНЦЕРТ НА „КИТНА ТРАКИЯ” 
В БЪЛГАРСКАТА  
ЕКЗАРХИЯ

почетат празника 24 май.
От няколко години чест-

ването на празника от екзар-
хийската общност в Истанб-
ул се съчетава с празничното 
връчване на свидетелствата 
на учениците от Неделното 
училище. 

Тази година за тържест-
веното събитие бяха пока-
нени вицепрезидентът на 
Република България Илияна 
Йотова, зам. министърът на 
външните работи Тодор Сто-
янов, посланикът на Бълга-
рия в Турция Надежда Нейн-
ска и др.

Тържеството започна с 
представяне на новата книга 
на д-р Боряна Бужашка „Из-
точнотракийският въпрос в 
българо-турските диплома-
тически отношения 1913-
2016 г.“, издание на СТДБ и 
издателство „Захарий Стоя-
нов“. След представянето на 

книгата бяха връчени тър-
жествено свидетелствата на 
малките питомци на Недел-
ното училище.

Впечетляващ завършък на 
тържеството беше концертна-
та програма, изнесена от  ан-
самбъл „Китна Тракия“ и на-
родния певец Даниел Ленков.

24 мАй - в ХАСково

директорът на регионалния инспек-
торат по образование Красимира 
Джисова и Кирил Сарджев – пред-
седател на тракийското дружество.

В поздравленията към дейците на 
културата и просвета се включиха 
детската танцова трупа „Пъстрица“, 

фолклорната група „Стамболийски“, 
народната певица Петя Кенанска и 
поетесите Лидия Налбантова и Нина 
Момчилова.

Срещата завърши с кръшно хоро, 
на което се хванаха всички участни-
ци.

дружество на 25 май т.г.
Организаторите на сре-

щата се бяха постарали тя 
да премине в дух на добро-
намереност и задушевност.

Тон за настроението да-
доха първо жените от гру-
пата за автентичен фолк-
лор „Тракийска дъга“ при 
читалище „Тракия – 2008“ 

с ръководител Недялка  
Демирева и с музикалния 
съпровод на акордеониста 
Стоян Щерев Петков. Певи-
цата Христина Мантарова 
изпълни китка народни пес-
ни от Тракия. Генка Канева 
и Венета Стратиевачетоха 
стихове за Тракия от поета 
Недялко Диев.

Гостите от ди-
митровградското 

дружество представиха не-
забравими песни от Тракия, 
изпълнени от фолклорната 
група „Тракийски звуци“, а 
солиските на групата Янка 
Костова и Ваня Митева из-
пяха песни, които развълну-
ваха всички. Вълнуващ ре-
цитал за майката тракийка 
изнесе Анка Карагьозова от 
Димитровград. Завършекът 
бе общата снимка.
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ИНТЕРВЮТО ВЗЕ 
ИВАНКА ИВАНОВА

– Госпожо Велкова, поз-
дравления за отличието, кое-
то получихте – „Българка на 
годината – 2016“ – за попу-
ляризиране на българския 
език и култура извън пре-
делите на страната. Съюзът 
на тракийските дружества в 
България твърдо застана зад 
номинацията ви. 

– Благодаря Ви!
– Разкажете на нашите 

читатели за детството си, за 
студентските си години, за 
избора да заминете в Герма-
ния? 

– Детството и ученическите 
ми ваканции прекарвах щаст-
ливо при моите баби и дядовци 
на село. Израснах със селския 
бит, с народните традиции, с 
обичта към хората, животни-
те, растенията. Баба и дядо по 
майчина линия ни купуваха 
много книги и през вакации-
те, наред с работата по двора 
и игрите, определяха време, в 
което да четем. Моите баби и 
дядовци учеха внуците си на 
труд, ред, дисциплина и чисто-
та. Така че, редът и дисципли-
ната, които всички твърдят, че 
притежавам, не съм научила в 
Германия. Всичко това е пода-
дено и изисквано още в дет-
ството ми. Много интересни за 
мен бяха разказите на дядо за 
живота му на фронта, за подви-
зите и връчените му ордени за 
храброст, както и разговорите 
за миналото, за времето, когато 
моите баби и дядовци са били 
деца, за техните родители и 
родовете ни, за някогашните 
традиции и празници, облек-
ло, храна, народни приказки, 
легенди, диалекти. Заминах за 
следване в Германия и така се 
получи, че останах там. И Бъл-
гария със себе си понесох...

– Основателка сте на пър-
вото българско училище в 
Хамбург. Как възникна идея-
та за създаването му? 

– Не само като майка, но и 
най-вече като учителка, чието 
дете израства извън предели-
те на България, се сблъсках с 
нелесната задача детето ми да 
запази и изучава българския 
език в Германия. Надявах се, 
че ще има и други родители в 
подобна ситуация. Така през 
2000 г. у мен се зароди идея-
та за създаване на училище, 
което да предостави на децата 
в Хамбург и околностите му 
възможност за системно изу-
чаване на българския език. Но 
по моя информация, с изклю-
чение на училищата в Прага, 
Братислава и Будапеща, всички 
така наречени „български учи-
лища“, които тогава съществу-
ваха като форма на обучение на 
българските деца, живеещи зад 
граница, бяха училища към съ-
ответните посолства и наслед-
ници на български държавни 
училища към посолствата на 
България. Такова бе и един-
ственото съществуващо тогава 
българско училище на терито-

рията на Германия – това в Бер-
лин. То вече имаше изградена 
структура, ученици, учители, 
предоставени помещения в 
сградата на посолството, съз-
дадени и утвърдени контакти, 
спонсори. Това не съответства-
ше на ситуацията в Хамбург. 
Тръгнах сама с идеята за осно-
ваване на българско училище в 
Хамбург. През 2000 г. нямаше 
други учители там, с които да 
споделя вижданията си. Тряб-
ваше да издиря дали има и дру-
ги родители, желаещи децата 
им да бъдат обучавани по бъл-
гарски език в училище. Най-
напред разговарях с посланика 
на България в Берлин Николай 
Апостолов, който бе възхитен 
от идеята за основаване на бъл-
гарско училище в Хамбург и ме 
окуражи. Впоследствие разра-
ботих концепция за създаване 
на нов тип училище, което да 
не е към посолство или консул-
ство на България в Германия и 
да не е наследник на българско 
държавно училище зад грани-
ца, но което да има за предмет 
на действие обучението на жи-
веещите в Хамбург български 
деца на български език по ос-
новни предмети. Така се роди 
инициативата „Първото бъл-
гарско училище в Хамбург“.

– Колко ученици посеща-
ваха училището, в самото 
начало?

– Първоначално сформирах 
група от 8 деца, желаещи да за-
почнат учебни занятия. 

През 2001 г. проведох мно-
гочислени пътувания, срещи, 
официални разговори, водих 
интензивна кореспонденция с 
лица и институции в Германия 
и България. Изготвих учебен 
план и програма за обучение в 
българско училище в Хамбург. 
Набавих учебници и учебни 
пособия за учениците, наглед-
ни материали за училището. 
Българското училище в Хам-
бург отвори врати на 17.11.2001 
г. Станах първият учител и 
ръководител на училището. В 
продължение на две години бях 
и единственият учител. Изпъл-

нявах всички педагогически 
дейности, но същевременно с 
това всички административни 
и организационни дейности. 
През април 2002 г. започнах да 
издавам в. „Звънче“ – вестниче 
за българските деца в Хамбург, 
чийто главен редактор бях до 
2010 г. В Българското учили-
ще в Хамбург бях учител и 
директор до юни 2010 г. Днес  
продължавам да следя негова-
та дейност и съм член на учи-
лищното дружество. Сега се 
обучават над 100 деца, в това 
число и създадените към него 
предучилищни групи. Като 
българка, живееща в Германия, 
прозрях откриването на грани-
ците в страните от Европа и 
обмяната на кадри между тях, 
бързо осъзнах необходимостта 
от лицензиране на Българското 
училище в Хамбург. То бе ли-
цензирано от Министерство на 
образованието и науката в Бъл-
гария, с което издаваните удос-
товерения официално се при-
знават в България. Този лиценз 
е от изключителна важност, 
защото и до днес предоставя 
прекрасната възможност на де-
цата, посещавали училището, 
след завръщането им в Бълга-
рия да продължат образование-
то в българската образователна 
система, без да се налага да 
държат приравнителни изпи-
ти и повтарят учебни години. 
След няколко години се уста-

нови, че Българското училище 
в Хамбург и Българското учи-
лище „Джон Атанасов“ в Чика-
го са първите, създадени извън 
дипломатически представител-
ства на България и първите, 
извън тези към дипломатиче-
ските мисии. Многочислен е 
списъкът с имена на ученици, 
обучавани в училището в Хам-
бург, които по-късно, завърна-
ли се в България, отлично са се 
адаптирали в българската об-
разователна система. След като 
училището бе вече основано и 
се развиваше много успешно, 
през 2002 г. започнах работа по 
учредяването на дружество с 
идеална цел „Българско учили-
ще в Хамбург“. Станах негова 
инициаторка и една от основа-
телите му през 2003 г.

С цел учениците да имат 
още по-добра мотивация да 
изучават български език в учи-
лището, през 2005 г. иниции-
рах процедура, съгласно коя-
то Сенатът по образование в 
Хамбург разреши оценките по 
български език и литература, 
получавани в Българското учи-
лище в Хамбург, да се вписват 
в немското свидетелството за 
всеки учебен срок. След почти 
5-годишен труд, с активната 
подкрепа на посланик Мегле-
на Плугчиева, посланик Иво 
Петров, министрите на обра-
зованието в България, както и 
с подкрепата на Управителния 

съвет на училищното друже-
ство, процедурата се увенча с 
успех. Малко са българските 
училища по света, които могат 
да се похвалят с този успех.

– Сътрудничеството меж-
ду българските училища по 
света е на различна основа, 
но общата цел на всички е 
запазването и съхраняването 
на българското самосъзна-
ние, език и култура.  Подпо-
мага ли българската държа-
ва процеса на обучение? 

– 2007 г. ще остане паметна 
в историята на българското об-
разование зад граница, защото 
основаната тогава Асоциация 
на българските училища в 
чужбина успя да обедини бъл-
гарските образователни цен-
трове зад граница. Тя изведе на 
преден план наболелите в про-
дължение на години въпроси 
на образованието по български 
език зад граница и ги предста-
ви на вниманието на българска-
та общественост и българските 
политици. Асоциацията задви-
жи образователната политика 
на българската държава към 
българските училища в чужби-
на.Убедена съм, че няма друга 
българска неправителствена 
организация, която да развива 
такава широка просветителска 
дейност, при това активно да 
стимулира и подпомага създа-
ването на нови български обра-
зователни центрове по света с 
цел младото поколение бълга-
ри, израстващо в чужбина, да 
съхрани националната си иден-
тичност. В своята досегашна 
история Асоциацията записа 
значими изяви и успехи. Така 
например, чрез Националната 
програма „Роден език и кул-
тура зад граница“ българската 
държава започна да подпомага 
финансово българските учили-
ща в чужбина. Важно е да се 
подчертае, че с Постановление 
№334 на Министерския съвет, 
българските училища в чужби-
на станаха част от българската 
образователна система. Към 
момента държавата подкрепя 
финансово 296 български учи-
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лища в чужбина като общият 
брой на учениците в тях е 22 
632.  Възникването на големия 
брой български училища зад 
граница безспорно е показа-
телно за гражданската инициа-
тива на българските общности 
по света. Същевременно мо-
жем да кажем, че днес в тези 
над 300 училища – огнища на 
българската духовност, нашите 
деца с вдъхновение и любов 
„пишат“ една нова страница в 
българската ни образователна 
система. Страница, достойна 
да бъде определена като „фено-
мен“ в най-новата ни история. 

– Асоциацията работи 
за решаването на въпроси, 
свързани с българското обра-
зование зад граница. Кои са 
основните приоритети, които 
се открояват? 

– Един от актуалните въ-
проси е инициираната от Асо-
циацията петиция.  

Петицията стартира през 
2016 г. и на 14.03.2017 г. бе вне-
сена от името на Асоциацията 
в Европейския парламент. До-
кументът бе подписан от 3337 
лица от 36 държави, от които 
22 са членове на Европейския 
съюз. В него се настоява офи-
циалните езици в ЕС да се при-
знават на ниво „матура“. Това 
би насърчило чуждоезиковото 
обучение, в това число и изуча-
ването на български език. Ос-
нование за Петицията е самата 
европейска политика, която 
цели опазване и насърчаване на 
езиковото многообразие като 
средство за интеграция. Освен 
от български училища зад гра-
ница Петицията бе подписана 
и от български политици и об-
щественици. В дългосрочните 
задачи на АБУЧ са включени 
също: дейност относно създа-
ването на Институт „Вазов“, 
подобно на „Гьоте-институт“ 
и Институт „Сервантес“, който 
да работи за съхраняването и 
популяризирането на българ-
ския език и култура; дейност 
по отношение на изготвянето 
на Закон за българския език, а 
също така и признаването на 
българските неделни училища 
в чужбина като субект в Закона 
за предучилищното и училищ-
ното образование. Грижата за 
образованието по български 
език на децата, живеещи из-
вън България, трябва да бъде 
на гражданското общество и 
държавните институции. Спря-
мо българските ни училища в 
чужбина е необходимо държа-
вата да има трайна и устойчи-
ва политика. Обучението по 
български език трябва да бъде 
приоритет на външната поли-
тика на България. То е въпрос 
на национална сигурност. За-
щото, ако има владеещи бъл-
гарския език, ще има българ-
ски граждани. Но, ако няма, 
няма да има завръщащи се в 
България, няма да има и лоби-
сти за нея извън границите ú. А 
загубим ли езика си, опората в 
училището, вярата в просвета-
та, ще загубим държавата си.

НАШИЯТ ГОСТ
Ваня Велкова е родена в Пловдив. От две 

десетилетия живее в Германия. Първона-

чално в Хамбург, където основава българско 

училище. От 2001 г., в продължение на 9 

години, е преподаватека и директор на учи-

лището. Тя е сред основателите на Асоциа-

цията на българските училища в чужбина и 

дългогодишен член на Управителния съвет. 

Кариерата продължава в Берлин, където се 

занимава с преподавателска дейност. Едно-

временно с това Ваня Велкова е журналист-

ка  на  в. „България Сега“ в Чикаго, чуж-

дестранна кореспондентка  за Германия на 

българското радио „Татковина“ и продуцент 

на филми. От години се занимава с дарител-

ска дейност. През март т.г. получи отличи-

ето на Държавната агенция за българите в 

чужбина – „Българка на годината“.

Трябва да бъдем единни и сплотени, да защитаваме достойнството си 
като българи, нашия език и история, да не се откъсваме от корените си

 Ваня Велкова получи награ-
дата „Българка на годината“ от 
вицепрезидента Илияна Йотова

 Ваня Велкова с дъщеря си и ген. Тодор Бояджиев


