
Родолюбиви българи, 
тракийци от цялата страна, 
много млади хора дойдоха на 
20 август т.г. в историческата 
местност Петрова нива, къ-
дето се проведе Национален 
тракийски събор-поклоне-
ние, посветен на 119 години 
от Илинденско-Преображен-
ското въстание, под патро-
нажа на Румен Радев, прези-
дент на Република България. 

Съборът се организира 
от Община Малко Търново, 
Съюза на тракийските дру-
жества в България и Регио-
нален съвет на тракийските 
дружества – Бургас. Офи-
циални гости бяха вицепре-
зидентът Илияна Йотова, 
служебният министър на 
отбраната Димитър Стоя-
нов, областният управител 
на Бургас Мария Нейкова, 
народни представители, об-
щественици, кметове от ре-
гиона, генералният консул 
на Република България в Ис-
танбул Васил Вълчев, консу-
лът Радослава Кафеджийска, 
представител от генералното 
консулство в Одрин Роберто 
Иванов, Александър Чъкъ-
рък, предстоятел на бъл-

гарските храмове в Одрин и 
член на ВК на СТДБ.

В събора-поклонение 
участваха Кр. Премянов, 
председател на СТДБ, Крас-
нодар Беломорски, зам. 
председател на ЦР на СТДБ 
и председател на Софий-
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Националният тракийски фолклорен съ-
бор „Богородична стъпка“ ще се проведе 
на 27 и 28 август 2022 г. (събота и неделя) в 
Старозагорски бани.

Традиционни организатори са: Общи-
на Стара Загора, Кметство Старозагорски 
бани, Съюз на тракийските дружества в 
България и Тракийско дружество „Одринска 
епопея“, Стара Загора.

Официалното откриване ще бъде от 11.00 
часа на сцената под боровете в центъра на 
курортното селище. 

В Национален тракийски фолклорен съ-
бор „Богородична стъпка“ ще участват ин-
дивидуални изпълнители, музиканти и пе-
вци, танцови групи от цялата страна.

Посетителите ще имат възможност да 
седнат в Селската махала, да дегустират 
ароматни райски ябълки и гюзлеми, да се 
сдобият със сувенир от Занаятчийската 
чаршия, както и да се насладят на много 
музика, танци и автентичен български дух. 

Най-малките гости на фолклорния праз-
ник ще имат на разположение около 15 дет-
ски къта и работилнички, в които ще демон-
стрират своите фантазии.  

Целта на Националния тракийски фол-
клорен фестивал „Богородична стъпка“ е да 
съхрани и обогати музикално-песенното и 
танцово народно творчество, да даде въз-
можност за общуване на изпълнители от 
всички фолклорни области на България.

Програмата е интересна и разнообразна.
Заповядайте!

Продължава на 2-а стр.

НАЦИОНАЛЕН ТРАКИЙСКИ 
ФОЛКЛОРЕН СЪБОР 

„БОГОРОДИЧНА СТЪПКА“

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 
НА ТЕМА:  

„110 ГОДИНИ ОТ  
БАЛКАНСКАТА ВОЙНА –    
ПЪТЯТ КЪМ СВОБОДАТА“

ПРЕДСТОЯЩО

ското тракийско дружество, 
Михаил Вълов, зам. пред-
седател на ЦР на СТДБ и 
председател на ТД „Тра-
кия“ в гр. Ямбол, Маргарит 
Петров, зам.-председател  
на ВК на СТДБ и председа-
тел на ТД „Бойко Чавдаров“ 

в Харманли, Кирил Киря-
ков, зам.-председател  на ВК 
на СТДБ и председател на 
ТД Лазар Маджаров, Сли-
вен, Цанко Атанасов, член 
на ЦР на СТДБ, председател 
на Старозагорското тракий-
ско дружество и съпредсе-

дател на ТМСБ, Кирил Сар-
джев, член на ЦР на СТДБ 
и председател на ТД „Геор-
ги Сапунаров“ в Хасково, 
членовете на ВК на Съюза: 
Румен Янков, Стефан Колев, 
председател на ТД „Стран-
джа“ в Бургас, Станка Ди-

митрова, председател на 
РТД във Варна, Паулина 
Петрова, председател на ТД 
„Царевец 2021“ във Велико 
Търново, Нели Анастасова, 
председател на  ТД „Стоян 
Мавродиев“, Търговище, 
Ана Тодорова – председател 
на ТД „Одринска епопея“, 
Поморие, Веселина Йонко-
ва, председател на ТД „Ни-
колай Хайтов“, Бяла, Божан-
ка Николова, председател на  
ТД „Лазо Лазов“, Средец, 
Николай Димитров, предсе-
дател на ТД в Айтос, члено-
вете на ЦР на СТДБ: член-
кореспондент проф. Георги 
Михов и член кор. проф. 
Васил Проданов, директор 

на ТНИ, проф. Св. Елдъров, 
д-р Ваня Стоянова, научен 
секретар на ТНИ, доц. Ге-
новева Михова, директор на 
филиала на ТНИ във Варна, 
д-р Ваня Иванова, редак-
тор на сайта на СТДБ и на 
в. „Тракия“, Стефан Начев, 
главен секретар на Съюза, 
Димо Карабелов, председа-
тел на Тракийската нацио-
нална инициатива „По пътя 
на Преображенци“, Иванка 
Богданова Мечева – Колева, 
съпредседател на Тракий-
ския женски съюз, предста-
вители на тракийци и граж-
дани от цялата страна. 

НАЦИОНАЛЕН ТРАКИЙСКИ 
СЪБОР-ПОКЛОНЕНИЕ  
НА ПЕТРОВА НИВА



българи за дарения, за да се под-
помогне изграждането на парак-
лис на Петрова нива. Средствата 
за изграждането му са събрани 
чрез дарителска акция под над-
слов: „Време е за един златен тра-
кийски лев“, която се превръща в 
общо тракийско дело, подкрепено 
от родолюбиви българи и институ-
ции. Имената на дарителите, сред 
които са стотици тракийци, тра-
кийски дружества, общественици, 
стопански деятели, представите-
ли на институции и др., оставили 
завинаги трайна следа след себе 
си чрез възвисяването на чове -
кия дух над меркантилното, бла-
годарение на дарителското дело, 
са съхранени. Към дарителите се 
присъединява и арх. Драганова от 
Бургас, която е автор на проектът 

за изграждането на параклиса. Тя 
дарява целия си хонорар за делото.  
Това е доказателството, че българ-
ският национален дух е жив“, зая-
ви Красимир Премянов. Той под-
несе специална благодарност на 
община Малко Търново и нейния 
кмет Илиян Янчев за поддържане-
то на традициите и за положените 
усилия за  организирането на съ-
бора. Благодарност бе е изразена 
към президента Радев и вицепре-
зидента Ил. Йотова за подкрепата 
им за тракийската кауза. 

„От недрата на Странджа пла-
нина и днес чуваме зова за свобода 
и обединение на на ите братя към 
освободените оттатък Рила и Родо-
пите. По тесните планински пъти-
ща още чуваме тъжните тракийски 
песни на на ите майки, взели най-

скъпото, единствено децата си, за 
да потърсят спасение в Родината“, 
заяви в словото си вицепрезиден-
тът на Република България Или-
яна Йотова. 

„Илинденци и преображенци 
се изправиха срещу кроежите на 
Великите сили и поробителя, не 
пожалиха нищо в стремежа към 
свобода и независимост“, изтъкна 
вицепрезидентът. Илияна Йотова 
се обяви срещу опитите за изкри-
вяване на българската история. 
„Всеки неверен факт е престъпле-
ние към следващите поколения и 
гавра с паметта на героите, които 
няма да позволим да бъдат раз-
деляни. Героите принадлежат на 
българския народ, за когото дадоха 
най-свидното – живота си“, под-
черта вицепрезидентът. Йотова е 

убедена, че България не заслужава 
политици, които не знаят дългата и 
славна българска история. „Такива 
политици лесно предават нацио-
налните интереси“, посочи тя.

Вицепрезидентът благодари на 
Съюза на тракийските дружества 
в България и председателя му Кра-
симир Премянов за активната дей-
ност. „Няма да спрем да настояваме 
за справедливост за тракийските 
бежанци – това е справедливост не 
само за техните семейства, а спра-
ведливост в името на историята“, 
отбеляза Илияна Йотова. 

„Дълг на всеки българин е да 
пази спомена за саможертвата на 
своите предци“. Това каза минис-
търът на отбраната Димитър 
Стоянов в словото си. По думите 
му въстанието от 190  г. е най-ма-
совата проява на организираното 
национално-освободително движе-
ние след Априлското въстание. 119 
години по-късно грижливо пазим 
паметта на своите предци, които 
са ни оставили светли примери за 
саможертва, посочи министърът. 
„Саможертвата в името на Родина-
та не е само историческо понятие, 
което трябва да споменаваме на 
годи нини. Саможертвата в името 
на нацията е достойнство, присъщо 
за хората, които обичат България. 
Илинденско-Преображенското 
въстание показва, че национална-
та кауза си струва, само когато сме 
заедно и обединени“, подчерта ми-
нистър Стоянов. 

„Оставам с надежда, че отново 
ще бъдем силни заедно, че и за-
напред ще има светли примери за 
воля и сила на духа, чест и достойн-
ство, които поколенията да помнят 
и следват“, подчерта още той.

Кулминацията на честванията 
бе е тържествената заря в памет 
на загиналите герои. Програмата 
завър и с празничен концерт с 
участието на странджанските на-
родни певци: Манол Михайлов, 
Лазар Налбантов, Костадин Ми-
хайлов, Ваня Дженезова, Алексан-
дра Димитрова-Са ка и оркестър 
„ арава“.

През паметника на загиналите 
в борбите за присъединяване на 
Одринска и Беломорска Тракия 
и Странджа към свободна Бълга-
рия, бяха поднесени венци и цветя 
от СТДБ и ТНИ, от тракийските 
дружества в страната, от ТСНИ 
„ авръщане към корените“ и „По 
обратния път на дедите ни“, от 
държавни институции, кметове, 
депутати и представители на поли-
тически партии и от признателни 
граждани. 
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Програмата започна с туристи-
чески мар рут, продължи с научна 
конференция на тема: „110 години 
от Балканската война – пътят към 
свободата“, с открит урок, посветен 
на Мемориалния комплекс „Петро-
ва нива“ и с фолклорен концерт. 

Научната конференция, орга-
низирана от Тракийския научен 
институт, Съюза на тракийските 
дружества в България и община 
Малко Търново, се проведе в зала-
та-музей в историческата местност 
в присъствието на потомци на тра-
кийски българи. След нейното при-
ключване председателят на СТДБ и 
кметът на Малко Търново посрещ-
наха участниците в тракийския 
туристически поход „По стъпките 
на преображенци“, воден от Димо 
Карабелов. Младите хора бяха при-
ветствани от кмета на Малко Тър-
ново и от председателя на Съюза 
на тракийските дружества, който 
ги награди. 

Вечерната програма на събора 
започна с възстановка на моменти 
от боевете от Илинденско-Преобра-
женското въстание и продължи със 
заупокойна молитва в памет на за-
гиналите за свободата на България. 

В последвалата тържествена 
проверка участваха военнослуже-
щи от Националната гвардейска 
част, представителните роти на 
Българските въоръжени сили и  
ученически гвардейски отряд от 
С  „Христо Ботев“, Айтос. Ми-
нистърът на отбраната Димитър 
Стоянов прие почетния строй. 

Тържествената част на събора 
бе е открита от кмета на общи-
на Малко Търново Илиян Янчев, 
който припомни подвига и величи-
ето на участниците в Илинденско-
Преображенското въстание.

В словото си Кр. Премянов 
подчерта, че Илинденско-Прео-
браженското въстание е записано 
като златна страница в историята 
на Тракийската организация, а 
Петрова нива е един от най-яр-
ките символи на българската па-
мет. „През 19  г. по инициатива 
на Тракийската организация и 
със съдействието на българската 
държава, е построен паметникът, 
пред който всяка година колени-
чим и си припомняме героизма 
на тракийските българи, изнесли 
на плещите си Преображенското 
въстание, както и последиците 
от него. Поднасяме цветя пред 
него и с дълбока признателност 
произнасяме имената на Миха-
ил Герджиков, Лазар Маджаров, 
Стамат Икономов, Георги Кондо-
лов и на загинали във въстание-
то, които са пример и коректив 
за патриотични стойности“, из-
тъкна председателят на СТДБ.„В 
цялата своя история Тракийската 
организация винаги е полагала 
грижи, за да се превърне Петрова 
нива в паметно място. По случай 
100-годи нината от Илинденско-
Преображенското въстание. Съ-
юзът на тракийските дружества в 
България и Община Малко Тър-
ново се обърнаха с призив към 
тракийци и всички родолюбиви 

НАЦИОНАЛЕН ТРАКИЙСКИ  
СЪБОР-ПОКЛОНЕНИЕ НА



Преди 119 години на въс-
тание се вдигат българите от 
Македония и Тракия, под-
помогнати от българите в 
освободените части на Оте-
чеството. Срещу въстани-
ците турското правителство 
изпраща големи войскови 
съединения. Продължилите 
три месеца сражения водят 
до опожаряването на сто-
тици села, а повече 0 000 
ду и търсят спасение в 
майка България.

На 2  декември 1902 г. 
Централният комитет на 
Вътре ната македоно-од-
ринска революционна орга-
низация ВМОРО  в Солун 
разпраща окръжно, с което 
свиква общ конгрес на орга-
низацията. Конгресът, про-
веден от 2 до  януари 190  
година, председателстван от 
Иван Гарванов, вз ма ре е-
ние за подготовка и вдигане 
на повсеместно въстание в 
Македония и Одринско през 
пролетта на същата година. 
Мястото, на което е взето 
ре ението е изпълнено с 
особена символика. Това 
е Солунската българска 
гимназия, в която са учили 
плеяда българските рево-
люционери. На конгреса не 
присъстват част от ръково-
дителите на организацията, 
които не одобряват вдигане-
то на прибързано и непод-
готвено въстание.

Непосредствено конгре-
са негови представители 
пристигат в София, където 
обсъждат Солунското ре-

ение с отсъствалите ли-
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 О ИНИ ОТ ИЛИН ЕНСКО-
ПРЕОБРА ЕНСКАТА ЕПОПЕ

РЕШЕНИЯТА НА КОНГРЕСА НА ПЕТРОВА НИВА

дери: Гоце Делчев, Г орче 
Петров, Христо Матов, д-р 
Христо Татарчев, Пере То-

ев и Михаил Герджиков. 
Въпреки, че основната част 
от участниците са против 
вдигането на прибързано и 
неподготвено въстание, над-
делява становището за соли-
даризиране със Солунското 
ре ение. От последвалите 
събития може да се приеме, 
че те дават съгласието си за 
вдигане на въстание само в 
най-подготвените райони, 
докато на други места се за-
лага на четническа дейност.

Смилевският конгрес 
се провежда под председа-
телството на Дамян Груев 
в края на април – началото 
на май 190  година. На него 
е потвърдено ре ението за 
вдигане на въстание, взето 
на Солунския конгрес.

На 2  юни в местността 
„Петрова нива“, Странджа 
Одринският революционен 
окръг провежда своя кон-
грес. Определят се райо-
ните, в които ще се водят 
въстанически действия и се 
избира Главно боево тяло в 
състав Михаил Герджиков, 
Лазар Маджаров и Стамат 
Икономов. Изпълнението 
на плана трябва да започне 
след обявяването на въста-
нието в Македония, а за дата 
е избран празникът Преоб-
ражение Господне.

Предлагаме на внима-
нието на читателите прото-
коли с ре енията, взети на 
Петрова нива през 190  г.
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Кога трябва да се почне 

въстанието  Конгресът, 
като взе от една страна съ-
ображенията, изказани по 
тоя въпрос в общия план 
изработен от Главния щаб 
на Битолския въстанически 
окръг, и, от друга, че оръ-
жието в някои райони на  
окръг е съвсем недостатъч-
но, ре и да изкаже мнение 
пред Централния комитет: 
въстанието да не се обяви 
по-рано от 20. . и по-къс-
но от 0. . Изработи се по 
Общия план специален план 
за въстаническите действия 
на  окръг. а да се даде 
на въстанието повсеместен 
характер, а най-главно за да 
се разкъсат турските сили, 
ре и се да се произведат 
въстани ки действия във 
всички райони на окръга, 
като не се изключва и най-
слабо подготвените.

По докладите от петте 
райони: 1  Малкотърновски, 
Лозенградски, Бунархисар-
ски, 2  Чокенски,  Муста-
фа Па а,  Гюмюрджина 
– Дедеагач,  Ахъчелеби 
– Скече. – Всеки район, съо-

бразно физическите дележи 
на страната от реки и пла-
нински гребени, съобразно 
стратегическото значение на 
разните пунктове и съобраз-
но с местната въстаническа 
подготовка в боеви сили и 
припаси на следните райони 
и участъци...  Ахъчеле-
бийски – Скеченски район с 
участъци:

1  Долно и Горно Дереке, 
Петково и Карлуково.

2  стово.
 Чокманово.

Кои са задачите на чети-
те и способите на действия-
та  – Придържане о Общия 
план.

 Нападение на незначи-
телни войскови отряди, раз-
положени на лагер в турски 
села и паланки.

 Нападение:
1  Турски аванпостове
2  Отделни караули и ча-

сови
 Малки полицейски и 

войскови части
 Ба ибозук и потери
 На пощи и пощенски 

куриери.
 Нападение на военни 

складове или за ограбване, 
или за унищожение. Това да 
се има предвид особено в 
първите дни на въстанието.

 Терористични дейст-
вия:

1  Разру аване железо-
пътни тренове

2  Разру аване железо-
пътни  мостове

 Разру аване железо-
пътни  тунели

 Разру аване железо-

пътни  релси
 Разру аване железо-

пътни  макази
 Разру аване  на стан-

ции, особено ония, които 
имат водоснабдилища и 
складове за ма ини.

 Разру аване  на кре-
дитни учереждения

 Разру аване  на фа-
брики и пр.

 Скъсване на телеграф-
ни жици и разру аване на 
телеграфни станции. Докато 
трае въстанието, телеграф-
ните жици трябва постоян-
но да се скъсват.

 Приготвяне на тъй 
наречените фугаси.

Кой трябва да направля-
ва въстаническите дейст-
вия  – Пейо и манов и 
Карам анджуков .

  П К

адачите на военното 
тяло

1. Всеки член от Глав-
ното ръководително боево 
тяло си на значава свой по-
мощник, който ще има пра-
во да го замества във време 
на отсъствие.

2. Главното револ юционно  
боево тяло ще изработи съо-
бразно с Общия план на дейст-
вие специален план:

а  а ония райони и учас-
тъци, които имат такива, 
като имат предвид мнението 
на войводите на всеки такъв 
район или участък

б  е изработи също 
специални планове за 
действие на терористиче-

ските дружини.
 е предприема мер-

ки за събиране на парични 
средства.

 о разпределя съо-
бразно с нуждите и коли-
чеството пропорционално 
между районите и участъ-
ците всички боеви материа-
ли, дрехи, цървули, и пр.

 е се разпорежда за 
складиране на необходи-
мото количество храна във 
всички участъци.

 е изравнява всички 
спорове и недоразумения 
между войводи и подвойво-
ди, войводи и четници, се-
ляни и войводи.

 е назначава нови 
войводи, ще уволнява и раз-
мества старите, когато това 
се налага от интересите на 
делото.

 е направлява и ръко-
води общите действия и ще 
бди за изпълнение на всич-
ки предначертани планове.

9  е се конституира в 
съд с двама войводи от най-
близките участъци всяко-
га, когато стане нужда. е 
съди престъпниците войво-
ди и четници и ще има пра-
во да наказва със смърт. Ко-
гато някой член от Главното 
боево тяло, отсъствува, ще 
се замества от помощника 
му, ако и последният отсъс-
твува – от някой войвода, но 
всякога съдът ще се състои 
от пет члена.

Четвърт от парите пред-
ставителите ще дават на Од-
ринско.

Конгресът ре и за пред-
ставители

Избира трима от членове-
те на конгреса, които ще със-
тавят особено тяло с център 
Пловдив  От тях единият ще 
влезе като равноправен член 
в Представителното тяло на 
Централния комитет в Со-
фия, за да излага нуждите 
на  въстани ки окръг и 
да настоява да се удовлет-
воряват нуждите на окръга 
по възможност и изобщо, за 
да защищава интересите на 
тоя окръг  вторият ще бъде 
касиер и ще стои в Пловдив, 
– той ще контролира смет-
ките на всички началници 
на пограничните пунктове  а 
третият ще стои в Бургас, с 
който град най-много работа 
имат пунктовите началници. 
Това тяло ще бъде в зависи-
мост от Главното тяло, с кое-
то ще се намира в постоянна 
преписка. То ще се грижи 
за събираме на парични по-
мощи и за правилното из-
разходване на всички суми, 
които ще получава от Глав-
ното революционно боево 
тяло и от Представителното 
тяло в София. е се грижи 
и за покупката на материали, 
необходими за въстанието 
съобразно със средствата, 
с които разполага  ще стък-
мява и въоръжава чети, ще 
назначава началници на 
пунктовете и ще уволнява 
негодните  ще издава пълно-
мощни и най-малко в края на 
всеки месец ще преглежда 
сметките си.
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В Е  НА ПЕТРОВА НИВА

В залата на музейната сбирка на Петро-
ва нива се проведе научна конференция на 
тема: „110 години от Балканската война –   
пътят към свободата“. Тя бе организирана от 
Община Малко Търново, Съюза на тракий-
ските дружества в България и Тракийския 
научен институт. а мен е привилегия и чест 
като домакин да открия конференцията, пос-
ветена на 110-ата годи нина от Балканската 
война, каза кметът на Община Малко Търно-
во Илиян Янчев, който приветства участни-
ците и присъстващите в залата. Благодари и 
на Красимир Премянов, тъй като благодаре-
ние на  СТДБ и ТНИ конференциите са пре-
върнати в традиция и пазят жива паметта за 
Илинденско-Преображенското въстание. 

Красимир Премянов представи учас-
тниците в конференцията и изрази благо-
дарност на представителите на тракийски-
те дружества, които всяка година идват на 
Петрова нива, за да почетат своите предци. 
Той благодари и на Илиян Янчев за сътруд-
ничеството и домакинството, резултат от 
което е традиционната конференция, по 
време на която се отправят послания към 

Научна конференция на тема:  
„110 години от Балканската война-пътят към свободата“

българското общество и младото поколение, 
като подчерта, че докладите ще бъдат пуб-
ликувани в сборник Известия на тракийския 
научен институт, за да могат да достигнат 
до всички тракийци. Присъстващите бяха 
информирани, че проектът Енциклопедия 
„Тракия“ е стартирал и до края на годината 
ще бъде публикуван том , който ще бъде 
преведен на английски език, ще има и елек-
тронна версия.

Конференцията продължи с доклади на 
проф. Светлозар Елдъров, Стоян Райчевски, 
доц. Геновева Михова, проф. Пенка Найде-
нова, Яна Иванова, д-р Ваня Стоянова, Иван-
ка Мечева, член кор. проф. Георги Михов. 

Водещ на конференцията бе член ор. 
ро . асил Про анов, директор на Тра-

кийския научен институт.
Про . ин Светло ар л ъров говори 

на тема: „Пътят към свободата на тракий-
ските българи 1 –1912 г. От съпротивата 
срещу несправедливите ре ения на Берлин-
ския конгрес до Балканската война“.

В своя доклад  Стоян Райчевски се спря 
на Балканската война в Тракия през 1912–

191  г. 
В доклада си ро . Пен а а енова и 

о . еновева и ова запознаха присъства-
щите с демографски основания и последици 
за България от Балканската война през 1912 г.

Яна Иванова се спря на Бургас и Бурга-
ският укрепен пункт по време на Балканска-
та война 1912–191 .

Докладът на р аня Стоянова бе пос-
ветен на Малко Търново и региона през Бал-
канската война. Освободени от българските 
войски и доброволчески чети през октомври 
1912 г., градът и околностите му трябва да 
преживеят тримесечната турска реокупация 
и да дочакат окончателното си освобожде-
ние през октомври 191  г., след сключването 
на Цариградския мирен договор 1 29 септ. 
191 . С борбата си за новобългарска про-

света и църковна независимост, с въоръже-
ната си съпротива срещу османската власт, 
отбелязала връх с Илинденско-Преобра-
женското въстание през 190  г. и най-сетне 
– с участието си в опълченските дружини 
по време на Балканската война българите 
от Странджа доказват своето родолюбие и 
жертвоготовност за родината и достойно из-
воюват своята свобода.

Иван а ечева, съпредседател на Тра-
кийския женски съюз проследи  участието 
на жени тракийки в Балканската война.

лен ор. ро . еор и и ов изнесе 
интересни факти за своя дядо, участник в 
Преображенското въстание. 

Последвалата дискусия показа, че докла-
дите са приети с интерес от присъстващите 
в залата. 
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 Научна конферен ия на Петрова нива

 Представители на ТД „Стоян Мавродиев“, Търгови е  
със зам. редседателя на Р на СТДБ Кр. Беломорски

 Зау око на молитва в амет на  
загиналите за свободата на България

 Представители на Регионално траки ско дружество-Варна, 
филиала на ТНИ и читали е „С Тракия в сър ето“

 частни и в туристическия оход „По стъ ките на реображен и“, 
с ръководител Димо Карабелов

 К. Киряков, Н. Анастасова, А. Георгиева, К.Сарджев, Ал. ъкърък, 
редстоятел на българските храмове в Одрин и  Роберто Иванов от 

Генералното консулство в Одрин

ОТО АЛЕРИ  ОТ ПЕТРОВА НИВА

 частни и в охода „По стъ ките на реображен и“ с кмета  
на Малко Търново Ил. Янчев и редседателя на СТДБ Кр. Премянов  Представители на ТД „Лазо Лазов“ – Среде  с редседателя на СТДБ Кр. Премянов



В БЪЛ АРИ  И А Е 
НЕ РА АНСКО   

А РАНТОВО ОБ ЕСТВО
ПЕТЪР ВОЛГИН 

През седмицата се появи един доклад, 
който показва, че фондация „Америка за 
България“ е изхарчила милиони долари, за 
да финансира български неправителстве-
ни организации и медии. Интересното е, че 
никой не възрази срещу изнесената в този 
доклад информация, което значи, че тя на-
пълно отговаря на действителността. Някой 
веднага ще каже: ама какво ло о има в това 
една фондация да дава пари на медии и не-
правителствени организации НПО , още 
повече, това не е забранено от закона. Така 
е, законът не забранява подобни практики и 
въпреки това на мен те не ми се струват пра-
вилни. И сега ще обясня защо.

Близко до ума е предположението, че 
нито една структура не раздава пари от чист 
алтруизъм или защото има толкова много, 
че направо се чуди какво да ги прави. Разда-
ващите пари организации искат да получат 
нещо срещу средствата, които са вложили. В 
случая става дума за влияние. С грантовете 
се купува влияние. И затова днес ние в Бъл-
гария гражданско общество може и да ня-
маме, но грантово общество със сигурност 
имаме. 

Ето ви пример за това как се купува влия-
ние. ондация „Америка за България“ спон-
сорира неправителствената организация Х. 

Тази НПО разработва програми, които обяс-
няват колко хубаво ще бъде България офи-
циално да признае „третия пол“, примерно, 
или, което е още по-хубаво, да замени ру-
ския газ с американски, пак примерно. Да, 
обаче, само изготвянето на доклади по тема-
та не е достатъчно. Тези доклади трябва да 
бъдат популяризирани. Как става това  Чрез 
медиите става, разбира се. И така, фондация 
„Америка за България“ спонсорира телеви-
зията , в чиито предавания почват да госту-
ват активисти на вече споменатата неправи-
телствена организация Х. Те самоотвержено 
ви обясняват колко е хубаво да има трети пол 
и да има замяна на руския газ с американски, 
примерно. Между другото, освен телевизия-
та , се спонсорират вестници, сайтове, ра-
диостанции. Спонсорират се и редица други 
неправителствени организации, чиито спон-
сорирани дейци гостуват в спонсорираните 
медии. И когато в продължение на години 
от спонсорираните медии спонсорираните 
експерти ви обясняват колко прекрасно е да 
има трети пол и американски природен газ, 
вие няма как да не повярвате в това. Тогава 
дори и да не ви плащат, ще сте абсолютно 
убедени, че по-добре да не се къпете, че е 
по-добре на студено да стоите, само и само 
да не ползвате ло ия руски газ. ащото ус-
пе но са ви промили мозъците. 

Как се стигна до това положение  Как 

се стигна до ситуацията, в която фондации 
като „Америка за България“ са основните 
спонсори на изследвания в областта на об-
ществените науки, на хуманитаристиката, на 
образованието  Отговорът е обидно прост. 
Чуждите НПО се настаниха на опразнено-
то от държавата място. Когато държавата 
отказва да финансира образователни про-
грами, музеи, културни прояви, концерти, 
конференции, университети, тази работа се 
поема от чужди фондации. Само че срещу 
щедро раздаваните грантове, те искат, както 
обича е да казва Великият комбинатор Ос-
тап Бендер от романите на Илф и Петров – 
„множество дребни услуги“. А колкото и да 
са дребни въпросните услуги, когато станат 
множество, оказват голямо влияние. Сти-
пендиантите на чуждестранните НПО-та се 
превръщат в обикновени агенти за влияние. 
И как няма да станат такива. Само за един 
проект, финансиран от чужда НПО и по кой-
то ще работят месец-два или най-много три, 
те ще получат толкова, колкото е годи ната 
им заплата в някой университет. 

Има и една много елементарна манипу-
лация с аудиторията. Когато в някоя медия, 
спонсорирана от чужда НПО, се кани събе-
седник, спонсориран от същото това НПО, 
той много често бива представян като уни-
верситетски преподавател. Само че това 
представяне не е коректно. Въпросният 

грантов анализатор трябва да бъде предста-
вян именно като човек, чиито средства за 
съществуване идват основно от чужбински 
организации. И тогава ние, зрителите, слу-

ателите, читателите, вече ще можем да 
си обясним защо въпросният събеседник, 
макар и българин, често защитава позиции, 
които нямат нищо общо с българския нацио-
нален интерес. 

Да, това не е незаконно. Макар че би 
трябвало да е незаконно. Между другото в 
самите СА  има един чудесен закон за ре-
гистрация на чуждестранни агенти. Този 
американски закон предвижда строг режим 
за регистрация на фондации и неправител-
ствени организации, получаващи финанси-
ране отвън. Нали постоянно ни повтарят как 
трябва да прилагаме едно към едно амери-
канските практики. Нека приложим ведна-
га тази. От партия „Възраждане“ обещаха 
да внесат такъв законопроект в следващото 
Народно събрание Да видим дали другите 
партии ще го подкрепят. Съмнявам се, ако 
трябва да бъда откровен. ащото много по-
литици, както и много политолози, социоло-
зи, журналисти са получавали, получават, а 
със сигурност и ще продължат да получават 
грантове от фондации като „Америка за Бъл-
гария“. Едва ли сами биха отрязали клона на 
финансовия си просперитет.

(Коментар на Петър Волгин по БНР)

Брой 16  26 август 2022 г.
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СПИС К  Д И   
К С   П  И  С С-

  ИС  К Д -
К  П    К С

1. Герджиков Михаил от Пловдив
2. Маджаров Лазар от с. арево, Солун-

ско
. Икономов Стамат от Малко Търно-

во
. Кондолов Георги от Велика, Малко-

търновско
. Думев Велко от Воден, Македония
. Васил  Пасков Неврокоп 
. Г. Василев Георги – Свиленград
. Хр. Силянов от Костурско

9. М. Дайев Михаил – Варненско
10. Булгарията Кръстю, Бълг ария
11. Станчев Мак едония
Дим. Катерински – Свиленград

12. Калканджиев Георги, Одр инско
1 . Варналията Иван, Мак едония
1 . Дико Джелебов М алко  Т ърново , 

Одр инско
1 . Спасов Анаст. Разбойников
1 . Цветков Мак едония
1 . Славейков Н. Кърджиев от Лозен-

град
1 . П. Ангелов Бълг ария

ЦЕРЕ ОНИ  ПО НА РА АВАНЕ НА 
АСТНИЦИТЕ В НАЦИОНАЛНИ  КОНК РС 

А ПОЕ И  НА И ЕТО НА ТРАКИЙСКИ  
ПОЕТ ИВАЙЛО БАЛАБАНОВ

ЕСТИТ - О И ЕН БИЛЕЙ  
НА ПАПАНИ КО АРОВА

На 28 август т.г. Община Ивайловград и НЧ 
„Пробуда-1914“ ще проведат церемония по наг-
раждаване на участниците в Националния кон-
курс за поезия на името на тракийския поет Ивай-
ло Балабанов.

По решение на Централното ръководство на 
Съюза на тракийските дружества в България от 
името на Съюза ще бъде награден с парична на-
града и грамота най-младият участник в конкурса.

Дочка Кючукова – Исперих ............ 1 септември  1944 г.
Десислава Костова – Димитровград 2 септември  1977 г.
Красимира  Никова – София ............ 9 септември 1978 г.
Мария Илиева – Средец ..................11 септември 1947 г.
Гюрка Иванова – Карнобат ........................ 10 септември
Вяра Петрова – Карнобат........................... 17 септември
Бойка Бораджиева – Пловдив .......18 септември 1943 г.
Румяна  Борисова – Павликени .....19 септември 1959 г.
Антон Георгиев – Плевен ...............19 септември 1967 г.
Кирил Сарджев – Хасково ..............23 септември 1949 г.
Стела Чичанова – София ................24 септември 1939 г.
Калинка Згурова – София ..............25 септември 1945 г.
Татяна Трифонова – Павликени ....26 септември 1990 г. 

Централното ръководство на Съюза на тра-
кийските дружества в България и редакцион-
ната колегия на вестник „Тракия“ честити на 

рождениците на Съюза през месец септември:

Честито!

 О ИНИ ОТ

На 19 август 2022 г. Папани Козарова, член на 
Клуба на ветераните при СТДБ, навърши 100 го-
дини.

Ръководството на Съюза на тракийските дру-
жества в България я поздравява с пожелания за 
здраве и още дълги години живот, обградена от 
любовта на близките си.

Поклон пред нейния дух и мъдрост!

Кр. Премянов, 
Председател на СТДБ

19. иваров Пе о, България
20. К. Димитров Одрин
21. р. Георгиев Малко Търново
22. Г. Костадиев Малко Търново
2 . М. Аргиров
2 . Н естор  Иванов от Дедеагачко
2 . Ив. Калчев Лозенград
2 . Д имо  Янков
2 . Карамандж уков Христо от Смолян-

ско, с Чокманово
2 . Сто ян  Петров от Малко Търново
29. Леф тер  Мечев от Малко Търново
0. Халачев Димитър Т. от Бургас, 

фелдфебел
1. Цено Куртев под офицер
2. Петко Ха лака
. Д. Та ев Одр инско
. Г. Калоянов Одр инско
. Ст. Камилски Одр инско
. Д им.  Христакиев Одр инско
. Г еорги  Тенев Одр инско
. Арнаудов Христо от Одр инско

9. Л азо  Лазов Одр инско
0. Яни Попов Одр инско
1. Ян. Стоянов Одр инско
2. Г. Тодоров Мак едония

. Войнов Мус тафа  Па а  Одр инско
Всичко  защото бе пропуснат Д. Ка-

терински ап.  1 .
Публ. в Хр. Ив. Караманджуков, Ро-

допа през Илинденско-Преображенското 
въстание, с. 1 0–1 . Горните извадки от 
протоколите са направени през време на 
конгреса на Петрова нива с ифър от Хр. 
Караманджуков, като същият е направил и 
де ифровката. Истинските протоколи са 
изчезнали на следния ден след свър ва-
нето на конгреса, когато става престрелка 
между охраняващите конгреса чети с тур-
ския аскер. В тревогата протоколите били 
изгорени. а пръв път са публикувани в сп. 
„ авет“, г. Х , 1 – 0 август 19  г., бр. 

– 0. Бел. Ал. Караманджуков



ПРОФ. ВАСИЛ ПРОДАНОВ

В друга работа на тази тема – еолибе-
рали мът е орма на а и ма  белгий-
ската юристка Мануела Кадели говори за 
това, че неолиберализмът е форма на екстре-
мизъм и мачка хората преди всичко с иконо-
мически инструменти. а и мът  пи е 
т   мо е а ъ е е иниран ато по и-
нение на лата ър а а на тоталитарна 
и ни или ти на и еологи   
т ър  е неоли ерали мът е 
е ин от и о ете а и ъм  
поне е и ономи ата при него 
е по та ила на по инение не 
амо пра ител т ата на е-

мо рати ните трани  но и 
всеки аспект на нашето ми-
слене.“ 9  При него доминира 
социал-дарвинистко мислене, 
според което всеки е отгово-
рен за своята съдба и друго не 
е възможно. Той е единствено-
то възможно общество. Или, 
както казва Маргарет Тачър 
през 19  г., „Няма алтернати-
ва“. „Всичко друго е утопия, 
ирационалност, регрес.“

а да наложи своята воля 
идеологически и неолибера-
лизира масовото съзнание, 
освен традиционните идеоло-
гически апарати, свързани с 
медиите, културата и образо-
вателните системи неолибе-
ралният капитализъм от 19 0-
те години насам създава в 
глобална форма ново равнище 
на идеологическа обработка 
– това са неправителствените 
организации, финансирани в 
огромното си мнозинство от 
глобализирания капитал и во-
дещите капиталистически страни, пуснали в 
действие процеса на глобализация. 10  Към 
201  г. в света са създадени около  мили-
она не равителствени ор ани а ии, които 
в една или друга степен са свързани с дей-
ността на около 1.  млрд. ду и. 11   

България е типичен пример на страна, в 
която съществуват хиляди неправителствени 
организации, финансирани от международ-
ния капитал и хегемонната идеологически и 
икономически страна СА , чиито основни 
фигури са в продължение на повече от три 
десетилетия всекидневно по телевизионни-
те канали и играят водеща роля по налагане 
на идеите на неолибералния капитализъм, 
идеологиите и политиките на партиите и 
държавите. 

Друг известен изследовател на неолибе-
ралния фа изъм е американският учен Хе-
нри иру. 12  В своята статия „Кошмарът 
на неолибералния фашизъм“ той говори, 
че неолиберализмът създава всеобхващащ 
пазар, ръководен от принципите на привати-
зацията, дерегулацията, комодификацията и 
свободното движение на капитали. Това сри-
ва профсъюзите, разбива и отслабва социал-
ната държава, води до по-ускорен от всякога 
възход на богатството на едрите капитали-
сти и намаляване на доходите на голяма част 
от наемните работници, свиване на средната 
класа. Кла и е и т а и ъм пра н а 

о та и тат ра ире тно  о ато не-
оли ерални т а и ъм  реали ира ре  
па ара  пе ал ата  а тни  интере  пре-
ръ а и  по п о про а а и о и ре  

та и о  логи а  ън но пре та на ато 
о о а  реали ира по-ефективна дик-

татура от класическия фашизъм. 
В книгата за неолибералния фа изъм на 

двамата италиански изследователи Микоки 
и Ди Марио се казва, че нелиберализмът има 
някои типични характеристики, правещи 
го подобен на това, за което са мечтали фа-

истките политически движения. 1  При 
класическия фа изъм против профсъюзи-
те, които трябва да защитават работниците 
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се води борба и те са смачкани и укротени 
от фа истката държава. При неолибералния 
капитализъм обаче те са още по-силно уда-
рени от структурното насилие на глобализи-
рания капитал, броят на членската маса в тях 
е минимизирана и ролята им рязко намалява. 

Виждаме как неолибералният капита-
лизъм постигна това, което дори Хитлер не 
успя – да доведе с политиката на нова студе-
на война и надпревара във въоръжаването до 
разпад на източноевропейския социализъм и 
СССР, а чове ките и материални загуби са 
по-големи отколкото загубите на СССР по 
време на Втората световна война. 

Класическият фа изъм унищожава леви-
те партии и политици чрез директното наси-
лие с помощта на държавата, тяхната забра-
на и ликвидация. Неолибералният фа изъм 
ги ликвидира с помощта на създадената от 
него глобализирана пазарна система. В за-
падните държави мощни някога комунис-
тически партии се маргинализираха, а со-
циалдемократическите бяха принудени да се 
неолиберализират по посока на „третия път“ 
на Тони Блеър и „новия център“ на Герхард 

р одер, а във ранция опитите на ран-
соа Оланд да вдига данъците доведоха до 
бягство на капитал от страната, блокиране 
на тази негова политика и бърз упадък след 
това на неговата социалистическа партия. 
В крайна сметка това доведе до криза, раз-
падни процеси и маргинализация на левите 
и социалистически партии. Във ранция, 
където се появява думата „социализъм“ за 
кандидата на бив ата мощна социалистиче-
ска партия през 2022 г. гласуваха едва 1.   
от французите при президентските избори. 

начима част от работническата класа и по-
голямата част от безработните гласуваха за 
дясната Марин Л о Пен. Наемните работ-
ници, които някога гласуваха за левите сили 
през последните години в нарастваща сте-
пен са привлечени от националистки и по-
пулистки партии. В СА  за републиканците 
и Тръмп гласуваха голяма част от така нар. 
„сини якички“ от традиционната работни-

ческа партия, а не за демократите и техния 
кандидат, които традиционно се водят там в 
лявата част на политическия спектър. Ако в 
Италия по времето на Мусолини комунисти 
и социалдемократи са забранени, то по вре-
мето на неолибералния капитализъм тяхната 
ликвидация става чрез създадената социал-
но-икономическа система. 

а измът ликвидира директно социа-
листическите и социалдемократически 
партии, а неолиберализмът ги унищожава 
индиректно, неолиберализирайки ги и под-
чинявайки ги на своята логика на функцио-
ниране. Той си слага маската на демокрация 
и формално изглежда като че ли не е открита 
диктатура, но на практика имаме неолибера-
лизация на партиите и от ясно и от ляво  

оито в ра на смет а ис ат не ис ат са 
о чинени на ос о ството на а итала. 

Ние сме типичен пример на страна, в която 
формално лява партия въведе плосък данък 
и минимизира данъка на корпорациите, за 
сметка на косвените данъци, които се пла-
щат от всички. Аргументът бе е, че само така 
можем да привличаме чужди инвестиции от 
чужди корпорации, които искат по-ниски 
данъци, т.е. държавата открито подчинява 
своето функциониране на интереса най-бо-
гатите по света. Проблемът е, че в повечето 
страни в масовото съзнание на преразпреде-
лителна политика чрез високи данъци върху 
доходите се гледа негативно и нарастващо 
количество от населението, а от тук и пар-
тиите са срещу нея, страхувайки се, че в 
условията на неолиберална глобализация 
това допълнително ще доведе до бягство на 
капитала в други точки на планетата, където 
данъците са по-ниски и нормата на печалба 
по-висока. 

Неолиберализмът ограничава свободата 
до правото на налага  своя личен интерес 
и интересите на пазарите. Всъщност неоли-
берализмът използва своята сила – не пряко 
като фа изма, но косвено, оформяйки поли-
тическата власт чрез своята идеология. Той 
ви кара да вярвате в така наречения свободен 

пазар, да се подчинявате на неговите неви-
дими и все по-брутални сили, да се борите 
с нарастващата несигурност на работното 
място. Съ а ена е ал ивата ре става 
а и бор, манипулирана от корпоративните 

медии – може например да 
избира  между Кока Кола и 
Пепси кола, между републи-
канци и демократи, между 
лейбъристи и консервато-
ри и пр. Този сев ои бор 
просто сменя периодично 
една йерархия с друга йе-
рархия. Както отбелязва 
Джордж Оруел, промяната 
е просто смяна на имената 
на едни господари с други.
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