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Р одината жи-
вее в предизборна 
еуфория. 22 партии и 
7 коалиции са се за-
пътили към 43-ото 
Народно събрание. 
Кои ще стигнат до 
внушителната сграда  
с надпис „Съедине-
нието прави силата“, 
кои ще изпаднат от 
изборната каруца ще 
видим на 5 октомври. 
Политическият пазар 
е оживен, кандидати-
те за „слава“ шарят 
по страната, надуват 

тръби с обещания, от 
щедри по-щедри, жът-
ва е и за социолозите, 
над предизборната об-
становка тегне и сян-
ката на „търговията с 
гласове“.  Иска ни се 
на тези парламентар-
ни избори  да гласуват 
повече избиратели от 
друг път, тъй като то-
гава резултатите ще 
бъдат по-обективни, 
но освен това висока-
та активност ще нама-
ли купения и корпора-
тивния вот.
Съюзът на тракий-

ските дружества в 
България подхожда по 
различен начин към 
изборите – има слу-
чаи, когато чрез ПК 
„Тракия“ е участвал в 
изборите или е изра-
зявал подкрепа в една 
или друга партия, 
щом е убеден, че тя 
защитава тракийска-
та кауза. На тези из-
бори Политическият 
клуб „Тракия“ няма да 
участва самостоятел-
но.  Председателят на 
Съюза Красимир Пре-
мянов изясни позици-
ята на организацията: 
„Тракийската кауза е 
национална кауза. Ло-
гично е да се очаква, 
че тракийци трябва 
да участват самосто-
ятелно  в изборите, 
или да търсят своето 
представителство в 
листите на други по-
литически партии и 
коалиции. Ние няма-
ме коалиционно спо-
разумение с никого 
и затова смятам, че 
най-правилното пос-
лание, което можем да 
отправим към тракий-
ци, е да гласуват по 

съвест.“
Така че най-ва-

жното за тракийци е 
да преценят докол-
ко в програмите на 
партиите е изразена 
категорична готов-
ност да се подкрепя 
тракийската кауза. 
Естествено не може 
да се отмине и отно-
шението на партиите 
и коалициите, както 
и техните кандидати 
към нерешените про-
блеми по обезщетя-
ването на имотите на 
бежанците от Източна 
Тракия, към усилията 
на организацията да 

запазва наследство-
то на предците ни, да 
увековечава героизма 
на тракийци и разкри-
ва геноцида в Източна  
и Западна Тракия – с 
паметници от бронз, 
камък и от слово. Тра-
кийци ще могат да да-
дат своя глас и префе-
ренциално – за ония 
кандидати, които ува-
жават тракийската ка-
уза като национална 
и подкрепят проявите 
на тракийци в сели-
щата и районите, къ-
дето живеят.
СТДБ не е безучас-

тен и към днешната 
съдба на потомците на 
тракийските бежанци 
– какви са условията 
им на труд, каква е со-
циалната им защита, 
как се развиват ико-
номически региони-
те, които обитават. И 
какво ще направят по-
литиците за открива-
нето на нови работни 
места, за намаляване 
на безработицата и 
бедността, за ликви-
диране на корупцията 
и битовата престъп-
ност. Тракийци ще се 
доверят не на разду-
ти обещания, каквито 
вече напълниха ефи-
ра, а на трезви наме-
рения за справедлива 
и прозрачна политика.  

ТОДОР КОРУЕВ

Тодор Коруев

Пр е д и з б о р н о

На 20 септември в село 
Аврен се проведе Национа-
лен тракийски женски съ-
бор – поклонение в памет на 
избитите 42 жени и деца от 
село Манастир.

Организатори на събо-
ра бяха Съюзът на тракий-
ските дружества в Бълга-
рия (СТДБ), Тракийският 
женски съюз в България, 
Кметството на с. Аврен и Ре-
гионалният съвет на тракий-
ските дружества-Кърджали.

Сутринта беше отслуже-
на тържествена литургия в 
църквата „Свети Николай 
Чудотворец“, а по-късно и 
панихида пред паметника на 
зверски избитите през 1913 
г. тракийски жени и деца. 
Венци и цветя на призна-
телност бяха поднесени от 

Òðàêèéñêèÿò æåíñêè ñúáîð
â Àâðåí ñå ïðåêëîíè 
ïðåä æåðòâèòå 
îò ñ.  Ìàíàñòèð

името на СТДБ, тракийски 
дружества и граждани. При-
състваха и много деца, което 
показва, че има приемстве-
ност между поколенията и 
нищо от уроците на истори-
ята не е загубено за младото 
поколение.

На събора сред гости-
те бяха кандидат-депутати,   
Румяна Вълчева  и Нонка 
Матова – председатели на 
тракийските дружества във 
Варна и Пловдив, Тодор 
Ангелов – председател на 
Тракийския младежки съюз 
и дружеството в Бургас, Д. 
Шалахатов, член на ВК и 
много тракийци.

Съборът откри Димитър 
Антонов-кмет на селото. 

Приветствено слово от 
името на кмета на община 

Крумовград произнесе Йо-
сиф Василев – заместник 
кмет. Прочувствено слово 
произнесе  Петра Мечева-
председател на Тракийския 
женски съюз и на тракий-
ското дружество в Стара 
Загора. Слово произнесе и 
Т.Ангелов. В приветствено-
то си слово председателят 
на СТДБ Красимир Премя-
нов каза:“ За пореден път 
сме тук, за  да отдадем своя-
та почит и преклонение в 

памет на 42 жени и деца от 
село Манастир, които запи-
саха завинаги своята жертва, 
паднали под оръжието  на 
турския башибозук, хвър-
лени в дълбоките канари на 
местността Мъгленик.

В тяхна памет през 1964 
г. Съюзът на тракийските 
дружества в България из-
дига паметник, на който са 
изписани имената на жерт-
вите. Над тях е и нашият 
девиз: „Не забравяй, но не 
отмъщавай!“. Тук сме, за да 
отдадем своята почит пред 
една саможертва в името 
на православната вяра, бъл-
гарската идентичност, рода 
и родината. А всичко това 
носи едно име, един свят 
символ – България. Днес 
съвременна България пра-
ви поклон пред онези, кои-
то загинаха, за да защитят 
своята чест, достойнството 
си и поклон пред този силен 
български дух, който ги е 
направлявал – гордо да но-
сят името българин и да го 
бранят от посегателства и 
поругание. 

Изпитанията ни закалиха 
и ни дадоха самочувствие 
като част от гражданско-
то общество да отстояваме 
принципите си и своите ин-
тереси, да поставим откри-
то и категорично пред дър-
жавните институции своите 
справедливи искания.

Съборът продължи с фол-
клорни изпълнения.
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ДОЦ. Д-Р ГЕНОВЕВА МИХОВА

След Освобождението 
си през 1878 г. България 
като държава поема труд-
ния път на европейския 
модел на развитие в проти-
воречива и дори враждебна 
международна политическа 
обстановка. Историята ни 
припомня, че в резултат на 
победата на Русия в Руско-
турската война 1877–1878 
г. е начертана картата на 
Сан-Стефанска България 
от 3 март 1878 г. Граници-
те ú стигат от Дунав до Ро-
допите и от Черно море до 
Вардар, обхващат Скопие, 
Охрид, Битоля и Серес. 
Обединява се голяма част 
от българското население 
от земите на българите, 
останали близо пет века в 
пределите на Отоманската 
империя.  Това се превръща 
в национален идеал за Бъл-
гария, с който се съгласува 
политиката ú десетилетия 
напред. Четири месеца по-
късно Берлинският договор 
на Великите сили разкъсва 
тази територия на 4 части 
и свежда България до площ 
от 37.5% от тази на Сан-
Стефанска България. В ре-
зултат на Освободителната 
война България се формира 
като 2–3 милионна държава 
с 27 % население с турски 
произход или исляминизи-
рани българи, загубили на-
ционалната си идентичност. 
Вън от пределите на терито-
рията ú остават над 4 мили-
она българи! Стремежът те 
да се присъединят е трудна 
политика, свързана с насе-
лението като ресурс не тол-
кова на военна сила, колкото 
на национално стопанско и 
културно развитие. 

Типичен пример за по-
несени демографски загуби 
с фатално отражение върху 
развитието на българската 
народност и на Странджан-
ския регион е откъсването 
на териториите от Тракия, 
населени предимно с бълга-
ри, от възстановената бъл-
гарска държава и послед-
валия геноцид спрямо това 
население при съвместяване 
на физическото му изтреб-
ление с прогонването му от 
родните краища. Можем да 
сме благодарни поне за фа-
кта, че в регистъра от 1873 
г. на Османската империя 
за военния данък на немю-
сюлманското население са 
останали неоспорими данни 
за българското присъствие 
като коренно население в 
основната част на селищата 

прираст на населението и 
перспективата за неговото 
задържане в бъдеще още 
едно столетие. Освен демо-
графската загуба безспорна 
е и икономическата, изра-
зяваща се в съкращаване на 
работната сила и направени 
разходи за възпроизводство, 
образование и квалифика-
ция на изселниците (Михо-
ва, Г., 2013, с. 39).

Компенсацията на тези 
катаклизми в развитието на 
населението до началото и в 

първите десетилетия на 
демографския преход са по-
стигани по естествен начин 
и за сравнително кратки пе-
риоди. В по-далечни време-
на българската народност се 
е отличавала с висока брач-
ност и с раждаемост, значи-
телно по-висока от тази на 
османските си поробители. 
Първите официални пре-
броявания на населението 
в България (80-те години на 
ХIХ век) показват, че рав-
нищата на раждаемостта 
на турската етническа общ-
ност са по-ниски от тези 
на българската (при ражда-
емостта с 18 пункта, а при 
смъртността – с 3 пункта). 

През периода 1881–1919 
г. раждаемостта у нас беле-
жи чувствително повише-
ние – от 36.8‰ до 52.1‰. 
По този коефициент, който 
през 1901–1910 г. е 42‰, 
тя изпреварва в значителна 
степен Англия, Белгия, Нор-
вегия, Германия, Италия, 
Франция. Плодовитостта на 
българската жена през този 
период надминава тогаваш-
ната плодовитост в почти 
всички съседни и по- да-
лечни европейски страни. 
(Данаилов, 1939, с. 102). В 
същото време смъртността 
е сравнително ниска и под 
равнището на средноевро-
пейската – 17–22‰. Затова, 
въпреки превратностите, 
населението на страната на-
раства и от 3 154 хил. през 
1880 г. достига 5 479 хил. 
през 1926 г., 7 029 хил. през 
1946 г. и 8 981 хил.,през 1988 
г., когато е достигнато най-
високото равнище по брой 
на населението на страната.

По своето собствено раз-
витие тогава българската 
народностна група се от-
личава от другите етноси 
с по-високия темп, с който 
нараства числеността ú. 
Най-висок е този прираст 
в периода 1905–926 г., след 
което тя започва да отстъпва 
по средногодишния темп на 
темпа за цялото население 
на страната. (НСИ. Статис-
тически справочник...; То-
тев, Ан. Ю., 1992). Дотога-
ва няма разлика в тоталния 
коефициент за плодовитост 
на българите и ромите. С на-
влизането на страната в де-
мографския преход, което се 
отнася само до българската 
народност, но не и до оста-
налите по-големи етнически 
групи (турската и ромската), 
ситуацията се променя. Де-
мографските им профили се 
отклоняват един от друг. 

Продължва  в следващият брой

военни и администратори, 
духовници и колонисти, 
турски земевладелци, то в 
следващите десетилетия 
съставът на изселниците се 
променя съществено. Сред 
тях попадат наши сънарод-
ници с български произход, 
придобили при различни 
обстоятелства турско етно-
национално съзнание, бъл-
гари, изповядващи исляма, 
с майчин език единстве-
но българския, български 
турци, които от поколения 
живеят в тези земи, приоб-
щени към българските тра-
диции, свързали личностно-
то и професионалното си 
развитие с България.

Изселванията на българ-
ски граждани към Турция 
се превръща в трайно явле-
ние, поддържащо етническо 
напрежение и несигурност 

сред българските турци и 
създаващо недоверие към 
страната, в която са се роди-
ли и израснали. Отсъствието 
на стратегическа ориента-
ция за загубите, които стра-
ната понася относно демо-
графското и икономическото 
възпроизводство, причинява 
на България изтичането на 1 
милион и 250 хиляди насе-
ление. Най-общо преценено 
загубата от този пълноводен 
емигрантски поток е рав-
ностойна на естествения 
прираст от него за едно сто-
летие, така че като се отчете 
и този прираст излиза, че 
страната фактически е за-
губила около два милиона. 
Макар да са разбираеми от 
политическа гледна точка 
и от тогавашната между-
народна обстановка тези 
изселвания, те си остават 
значителна демографска 
загуба за страната. Това се 
проектира в съвременната 
тенденция на отрицателен 

във вилаетите Одринско, Би-
толско и Солунско. Вместо 
обичайното разграничение 
на мюсюлмани и немюсюл-
мани тук за първи път се съ-
държат данни за мъжкото им 
население по демографския 
признак етническа принад-
лежност. В описаните 251 
341 домакинства посочено-
то мъжко население се раз-
пределя по следния начин 
– българи – 588 627 души, 
турци – 170 002, гърци – 99 
989, евреи – 5 035, албанци 
– 3 175, власи – 20 923, ци-
гани – 1670, други – 5 400. 
Прави впечатление, че в об-
щия брой на мюсюлманите 
освен турците са включени 
1992 черкези, 546 татари и 1 
670 цигани. В отделна графа 
са обособени помаците – 22 
573 души българомохаме-
дани, съсредоточени в Со-
лунско Прилагайки опреде-
лена методика числеността 
на българското население 
в тези три вилаета се оце-
нява на около 2 милиона 
(Етнография на вилаетите 
Адрианопол, Манастир и 
Солоники..). Историческите 
извори са категорични, че 
то населява и облагородява 
тези земи седем века преди 
османските си поробители, 
споявайки в една благород-
на сплав древните траки 
с прииждащите славяни и 
прабългари. Ако в бежан-
ските потоци, които Бълга-
рия приема в продължение 
на половин век след Освобо-
дителната Руско-турска вой-
на 1877–1878 г. са обхванати 
около 800 хиляди прокудени 
от Тракия и Македония, ес-
тествено възниква въпросът 
къде са останалите. А ло-
гичният отговор е – асими-
лирани и ислямизирани, а 
друга част – избити. Една 
безвъзвратна демографска 
загуба за България с тежки 
последици върху бъдещото 
ú демографско развитие.

Трайни и трудно въз-
становими са сполетелите 
ни загуби на територии и 
население по време на Бал-
канската и Междусъюзни-
ческата войни 1912–1913 
г. С покруса и съжаление 
по този повод ще си при-
помняме дадените човешки 
жертви, които по актуални 
данни надвишават 48 хиля-
ди младо и в трудоспособна 
възраст главно мъжко на-
селение, както и инвалиди-
зираните 60 хиляди души. 
Въпреки благородната цел и 
епичността на балканските 
войни, резултатите от тях 
за България са пагубни. Тя 

загубва приоритетното си 
положение спрямо остана-
лите балкански страни на 
юг от р. Дунав. Унищожен 
е териториалният ú превес 
(96 хил. кв. км до началото 
им) срещу 48 хил. кв. км то-
гава за Гърция и 63 хил. кв. 
км за Сърбия. Стопява се 
численото ú превъзходство 
относно броя на населе-
нието ú, което в сравнение 
със Сърбия е било близо 
един път и половина по-
голямо, а с Гърция – почти 
два пъти. Поделените след 
края на войните територии 
са твърде различни и фра-
пиращо несправедливи и с 
пагубни последици за Бъл-
гария. Страната ни прибавя 
по-малко от 16 хил. кв. км, с 
което увеличава територия-
та си с 16%, докато Гърция 
нараства териториално два 

пъти, а Сърбия – почти два 
пъти. (Тотев, Ан., Г. Влади-
мирова, 1994, с. 83). Несрав-
ними са дадените жертви за 
всеки 100 кв. км присъеди-
нени земи. България запла-
ща за тях с живота на 220 
души, Сърбия – с 12 убити, 
а Гърция – с 8 убити (Михо-
ва, Г., П. Найденова, 2014,). 
Впечатляваща е и разликата 
в числеността на армиите, с 
които участват във войните 
визираните страни. Бълга-
рия се включва с 607 хиляди 
души, Сърбия – с 175 хиля-
ди, а Гърция – с 90 хиляди.

Последвалото участие 
в Първата световна война, 
също така неуспешно за 
страната, добавя нови об-
стоятелства, които водят 
до съществени промени в 
характера и типа на демо-
графското възпроизводство. 
От това десетилетие започ-
ва демографският преход 
за България, който бележи 
смяната на високите с ниски 

равнища на раждаемостта и 
смъртността. Това променя 
съществено възможностите 
за компенсиране на демо-
графските загуби и дости-
гане не само на предишното 
равнище, но и нов демо-
графски растеж познато яв-
ление дотогава.

Към равносметката за 
значителните загуби на 
човешки ресурси опреде-
лено място имат масовите 
изселвания на население, 
засягащи във висока степен 
развитието на българската 
народност. За обезкръвява-
нето ú допринасят големи-
те емигрантски вълни през 
30-те години на ХIХ век 
към Бесарабия, разсредото-
чени по-късно от Украйна 
и Молдова в други краища 
на Съветския съюз. Еми-
грацията изсмуква младо и 

трудоспособно население 
по време на световната ико-
номическа криза 1939 г., от 
която се формират големи 
български колонии в редица 
европейски страни и държа-
вите от далечния континент 
Америка. Безпрецедентни 
от гледна точка на изтичане 
на население, слагащо отпе-
чатък върху демографската 
участ на България в съвре-
менността, са спонтанните 
емиграционни вълни в нача-
лото на прехода към пазар-
но стопанство, нестихващи 
и до наши дни, предизвика-
ли резки промени в посока-
та и стойностите на всички 
демографски показатели. 

Тук не могат да не бъдат 
взети под внимание изтича-
нията на население от тур-
ската етническа общност 
към съседна Турция, глед-
ната точка към които също 
има нужда от преоценка. 
Докато в първата вълна на 
изселниците преобладават 

ÅÒÍÎ-ÄÅÌÎÃÐÀÔÑÊÈ ÎÁËÈÊ
ÍÀ ÁÚËÃÀÐÈß È 

ÑÒÐÀÍÄÆÀÍÑÊÈß ÊÐÀÉ
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НИКОЛА ХЪРСЕВ  е 
роден в Хасково в семей-
ството на бежанци от 
Беломорска Тракия. Насле-
дил трудолюбието и уче-
нолюбието на поколения 
доганхисарци – по баща,  и 
дервентци – по майка,  той 
още на млади години стана 
един от пионерите на съ-
временния рудодобив в мина 
Маджарово, а в зряла въз-
раст – и  на уранодобива в 
пловдивския край. В трудо-
вата си дейност е бил бом-
баджия, началник смяна, 
главен инженер на рудник, 
главен инженер на предпри-
ятие, директор на мини 
„Маджарово“, заместник 
генерален директор на фир-
ма „Олово и цинк”.  

Тук поместваме откъси 
от негова мемоарна книга.

Никога не ще забравя 
14 юни 1958 – денят, в кой-
то защитих дипломната си 
работа, успешно издържах 
държавния изпит и с реше-
ние на Държавната изпитна 
комисия ми се призна ква-
лификация „Минен инженер 
по разработка на полезни 
изкопаеми“. Забележителен 
ден и заради това, че съм ро-
ден на същата дата през1935 
г. Аз съм роден и израснал в 
тютюноработническия град 
Хасково, в крайния квартал 
Бял кладенец. Отличният 
ми успех от средното учи-
лище и голямото желание на 
родителите ми да продължа 
образованието ми позволи-
ха да уча. По онова време в 
България  

започна бурно развитие 
на промишлеността – мета-
лургията, химията, енерге-
тиката, машиностроенето. 
Това изискваше сериозни 
наличия на суровини - въ-
глища, цветни и редки мета-
ли. В страната започна уси-
лена геолого-проучвателна 
дейност с последващо раз-
витие на минно-добивната 
промишленост. На базата на 
доказани запаси от въглища, 
рудни и нерудни изкопае-
ми, започна изграждането 
на нови каменовъглени и 
рудодобивни предприятия. 
За осъществяването на това 
отговорно строителство бяха 
нужни не само пари, но и 
много способни и компе-
тентни инженерно-ръковод-
ни и изпълнителски кадри, 
с които страната не разпо-
лагаше. Така се  наложи от-
криването у нас на редица 
висши инженерни учебни 
заведения и технически учи-
лища. През 1953 г се създаде 
Минно-геоложки институт в 
София и аз се оказах приет 
в първия редовен курс. Пре-
подавателите ни бяха изтък-
нати научни дейци, профе-
сори, доценти, доктори на 
науките, а така също и видни 
наши и чужди специалисти 

минни инженери, геолози, 
маркшайдери и обогатители. 
Известна част от лекторите 
и асистентите бяха млади 
български инженери, завър-
шили в чужбина. Голям и 
най-значителен  учебен по-
мощник ни беше богатата 
руска и съветска инженерно-
техническа литература…

…През тези години на 
подем в икономическото 
развитие на страната ни не 
представляваше голям про-
блем на човек да си намери 
работа. Единственото, което 
бе нужно да се притежава бе 
желанието за работа… 

Така през един септем-
врийски ден на 1958 г. съв-
местно с моя съгражданин, 
съученик, състудент и голям 
приятел инженер-геолога 
Георги Грозев тръгнахме за 
Кърджали да търсим рабо-
та в Главната дирекция на 
Държавния минно-руден 
комбинат (ДМРК) „Горубсо“. 
Влизаме в канцеларията при 
тогавашния генерален дирек-
тор Стефан Стефанов. Той 
ни посрещна сърдечно и каза 
приблизително следното:

„Момчета, разбрах много 
добре, че желаете да постъ-
пите на работа в рудоземски-
те мини.. Но аз имам друго 
предложение.  Ние трябва  
да подготвим за експлоата-
ция нов обект с доказани 
запаси от оловно-цинкови 
руди, намиращи се в село 
Маджарово, недалече  от  
Хасково. Там трябва да из-
расне едно ново и хубаво 
наше предприятие с обо-
гатителна фабрика. И това 
трябва да стане през  след-
ващите две- три години. За 
този обект много са ни нуж-
ни инженери. Предлагам ви 
да ви изпратя в Маджарово. 
Там ще започнете съвсем от 
нулата – от самото начало на 
строителството на рудници-
те и ще можете да останете, 
ако желаете на постоянна 
работа. В момента нямаме 
щатни инженерни бройки, 
затова ще започнете работа 
като разрядни работници. 
Ако сте съгласни с това, кое-
то ви изложих, мога още сега 
да наредя да бъдете назначе-
ни“... С умиление си спом-
ням за големите трудности 
в първите години. Работеше 
се на три смени. Голямата 
част от работниците бяха 
от съседните села Габерово, 
Малко Попово, Черничено, 
Турско поле, Бориславци, 
Малки воден, Селска поля-
на, Главанак, Ефрем, Сенок-
лас. Всеки ден на работа те 
идваха пешком, отиване и 

Никола Инджов представя видни 
съвременни интелектуалци, 

потомци на тракийски бежанци. 

ÅÄÍÀ ÌÈÍÀ, ÅÄÈÍ ÆÈÂÎÒ
ПРЕДШЕСТВЕНИЦИ И ПРЕДТЕЧИ

години, ще бъде разрушено с 
промените и  препитанието 
на хиляди миньори ще бъде 
отнето по такъв безмилостен 
начин чрез „ликвидация“ и 
„приватизация“, както  гово-
реха новоизлюпените „демо-
крати“. След 1990 г. започна 
рязко намаляване на рудодо-
бива в страната. То бе пре-
дизвикано от големите труд-
ности, които възникнаха при 
създадените нови икономи-
чески условия в прехода от 
планово-централизирана към 
пазарна икономика.Той дове-
де до преустановяване на раз-
работването и експлоатация-
та на неизчерпани находища 
на минерални суровини.

С решение от 10.06.1999 
г. в държавните регистри  
се вписва ликвидацията на 
„Маджарово“ ЕАД. Трудно 
ми е да опиша как се по-
срещна смъртната присъда 
на това, което създадохме 
толкова години. При изпъл-
нение на акта за ликвида-
ция се разрушаваха и такива 
обекти и сгради, които не 
трябваше да ги сполети тази 
съдба. Държавата и ней-
ните изпълнителни органи 
съзерцаваха всичко това и 
не предприемаха нищо съ-

връщане. Нямаше никакъв 
автобусен транспорт. Над 
щолната на хоризонт 27 де-
сетина километра, че и по-
вече миньорите вървяха по 
стръмни пътеки до устията 
на щолните, материалите и 
съоръженията, се доставяха 
единствено  с помощта на 
животинска тяга. Разнася-
нето на взривните матери-
али по различните минни 
хоризонти се извършваше с 
катъри. А доставката на кре-
пителен материал, въздуш-
ни и водни тръби, руднично 
оборудване, резервни части 
и др. с волски коли или с ка-
мили. Не ми е известен друг 
минен обект в страната да е 
ползвал за доставка на ма-
териали по работните места 
камили. Но в Маджаровския 
район  по скалистите места 
камилите особено често  се 
използваха от геологопро-
учвателите. Тези уж пустин-
ни животни, тридесетина 
на брой, бяха собственост 
на бежанеца от Тракия  бай 
Атанас, той ги бе довел при 
преселението… …На никого 
от нас и за миг не можеше да 
мине  мисълта, че това, което 
създадохме с толкова труд и 
мъка в продължение на много 

ществено за запазване на 
селището след ликвидация-
та на минното предприятие 
и за създаването на някакъв 
поминък на оставащото тук 
да живее вече безработно 
население. Това ме  принуди 
да поставя като редови граж-
данин всички тези актуални 
въпроси на най-отговорно 
място. За целта на Тракий-
ския празник, проведен в 
Маджарово през 1998 г., ус-
пях да се срещна и разгова-
рям лично с министър-пред-
седателя на страната Иван 
Костов, който присъстваше 
на тържеството. След прове-
дения разговор бях помолен 
от него да му предоставя в 
писмен вид повдигнатите от 
мен въпроси. Така и сторих. 
Писах му, че в този минен 
обект съм работил и живял 
20 години, че съм един от 
първите минни инженери, 
които започнаха работа и 
участваха в изграждането 
на минните мощности, фло-
тационната фабрика и се-
лището. Започна се от 1958 
г. от гола поляна, от нищо. 
Държавата вложи много 
пари и средства и се изгра-
ди минно селище с всички 
условия за нормален живот 
на миньорите и останалите 
работници, служители и тех-
ните семейства. Тук изкарва-
ха прехраната си около 3000 
души работници –миньори, 
геолого-проучватели и стро-
ители. За тях и техните се-
мейства държавата построи 
около 50 жилищни, изгради 
голямо хубаво училище, по-
строи прекрасен културен 
дом. Селището се обезпечи с 
питейна и промишлена вода. 
Откриха се редица търгов-
ски обекти – супермаркет, 
кланица за животни, лятно 
кино, предприятие за ши-
вашки изделия, магазини 
за плод и зеленчук… През 
1974 г. миньорското селище 
придоби статута на град! 
Построи се болница, общин-
ски съвет, сграда на МВР и 
пожарна. Сега, писах на ми-
нистър-председателя Иван 
Костов, с ликвидацията на 
минното предприятие сели-
щето се лишава от основния 
поминък на живущите, а 
именно добива и преработ-
ката на руда. Почти всички 
работници са освободени. 
Няма друга алтернатива за 
работни места. Градът обез-
людява и запустява.  
Г-н министър председател, 

бъдете сигурен, че ако Вие 
не се намесите специално 
за случая в град Маджарово, 
селището ще бъде ликвиди-
рано и обезлюдено. Това ще 
бъде голямо престъпление. 
Той не се намеси…

През всичките 41 години 
от съществуването на рудо-
добивното предприятие от 
недрата на Маджаровското 
рудно поле са добити близо 
12 млн. тона оловна-цинко-
ва-медна и кварцова (златна) 
руда, с повече от 140 000 тона 
метал олово, 72 000 тона ме-
тал цинк и близо 1 тон злато 
и 7 тона сребро (само в квар-
цовата руда). Стотици хиля-
ди тонове оловен, цинков, 
меден и пиритен концентрат 
са добити от флотационната 
фабрика със значителни ко-
личества злато и сребро, съ-
пътстващи оловния концен-
трат и кадмий, съпътстващ 
цинковия концентрат.

Апогеят на производстве-
ната дейност на Държавното 
минно предприятие „Ма-
джарово“ е през 1966 г., ко-
гато е добита руда 460 447 т. 
и преработена руда 459 090 
тона, при всичко работещ 
персонал в предприятието 
1620 души.

Отдадени на ликвида-
ционната стихия, държавни-
те власти не запазиха дори 
като музейна сграда поне 
една от надземните шахтни 
кули, в която да се съхранят 
например удивително краси-
ви рудни минерали и квар-
цови кристали от недрата на 
Маджаровското месторож-
дение като  откритите тук, в 
Маджарово, от българските 
геолози, нови минерали „Ро-
допит“, „Ардит“ и „Орфе-
ит“; – добиваните продукти 
от флотационната фабрика: 
оловен, цинков, меден и пи-
ритен концентрат;  снимки и 
фотографии на най-значими-
те промишлени сгради и съ-
оръжения на минното пред-
приятие, на най-известните 
миньори, обогатители, стро-
ители, инженери и техници, 
участвали в изграждането му.

Всичко това трябваше да 
стане, за да напомня на бъ-
дещите поколения, че някога 
тук, в Маджарово, през „ло-
шите социалистически го-
дини“ са се добивали мили-
они тонове оловно-цинкови 
руди, стотици хиляди тонове 
концентрати, че тук са жи-
вели, работили и изкарвали 
прехраната си хиляди хора…



определена граница между 
Византия и България. До ид-
ването на българите те са ви-
зантийска територия, която 
става българска. Но населе-
нието е тракийско, което се 
смесва с дошлите българи.
Въобще траките по нашите 
земи бързо се припознават 

като българи и се смесват 
с българското население. 
Това става заради близост-
та им като конни народи и 
близостта в религиозните 
им възгледи с херметизма, 
което поставя въпроса за 
по-старата им близост – още 
от преди траките да заселят 
Балканския полуостров и 

Защото тръгва ли ня-
кой народ без причина да 
се преселва?

И е смешно да говорим 
днес за някаква „държав-
на“ елинска  политика за 
КОЛОНИЗАЦИЯ. Защото 
преселение е едно, а коло-
низация-друго и смесване-
то и подмяната им обърква 
историята и става основа за 
неверни тълкувания. 

Траките от Милет са до-
шли при свои, били са по-
срещнати като свои, смеси-
ли са се с тия свои, заедно 
са постигнали изключите-
лен разцвет, а през послед-
валите добри и лоши вре-
мена, обособени групи от 
тях са се запазили езиково и 
етнически. 

Определението на на-
селението от южното чер-

номорие за 
гръцко става 
след падане-
то на Бълга-
рия под тур-
ско робство.  
Преди това 
тия земи 
са дифуз-
ни – няма 

КИНА КЪДРЕВА

Знаят ли днешните жи-
тели на Царево и Василико, 
наследници на бежанци от 
Източна Тракия – от  южни-
те склонове на Странджа и 
старите заселения с българ-
ско население на богатите 
и плодни земи от Одрин и 
Лозенград до Истанбул, че 
по тоя бряг е минала голя-
ма част от древната история 
на света, че това е един от 
пътищата на народите от 
миналото в походите и пре-
селенията от изток на запад, 
и хората от брега са били 
винаги на щрек и са бягали 
в укритията на гората. Че 
селището не веднъж е било 
подлагано на унищожение.

Че оттук е вървял с вой-
ските си Дарий в двата си 
похода срещу скитите и 
след тежкия поход през го-
рещи земи той и войските 
му са отдъхвали в благода-
тта на тоя бряг.

Че от тук,от светилището 
на боруна на Василико, дето 
е старата каменна черква 
„Успение богородично“, 
Аргонавтите тръгват да 
пресичат Евксинския понт – 
Черното море, за да открад-
нат Златното руно от Колхи-
да (западна Грузия), като не 
случайно взимат със себе си 
и Орфей-мага и познавача 
на това море, за да укротява 
с лирата, песните и заклина-
нията си яростта му.

По това време тракий-
ските селища край брега-
селища, дето ги има и до 
днес – днешните Резово-
седалището на възславения 
в ИЛИЯДАТА тракийски 
цар РЕЗОС, Синеморец, 
който е обвързан с ТРОЯ, 
древното естествено прис-
танище  Ахтопол, старото 
Царево – някогашното Ва-
силико, Лозенец, Китен, 
Приморско, Созопол, Чер-
номорец… както и селища-
та оттатък Бургаския залив 
– древните Ахелое ( Анхи-
ало, Поморие), града на тра-
киеца Месам – Месембрия  
(Несебър) и така по целия 
бряг на тракийския Асейнос 
(както траките са наричали 
Евксинския понт,Черното 
море),отдавна траките са 
пуснали своите корени. 
Тия, които говорят, че тра-
ките не са познавали и не 
са обичали морето, дълбоко 
се лъжат, защото примор-
ските-понтийските траки, 
са живеели с това и от това 
море, изхранвали са се от 
богатството на морето, тър-
гували са по морския път 
с народите от северните и 
източните брегове на Черно 
море,  пресичали са Босфо-
ра и Дарданелите,общували 
са с финикийците, с мало-
азийските народи, с Шу-
мерия, Акад и Бактрия 
– Благословената древна 
българска държава, с Ли-
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ван и Египет, далече преди 
идването на Балканите на 
трите наречени от съвре-
менните историци гръцки 
племена- понятие, което не 
е съществувало в древния 
свят.В VІ в. пр. н.е назва-
нието ГЪРЦИ не е същест-
вувало, нито е имало такъв 
етнос, тъй като трите пле-
мена Йонийци, Дорийци и 
Ахейци още далече не са 
станали нещо единно, кое-
то да се смята за елински 
народ. а и самите траки са 
били част от древния свят 
и основа на блестящо раз-
вилата се елинска култура- 
Култура на светлината, на 
духовния напредък.

Траките от причерно-
морието  са поддържали 
контакта си с тракийското 
население на малоазийския 
бряг далече 
от преди VІ 
век пр.н. е., 
когато става 
заселването 
на елинизи-
рани траки 
от Милет 
в тракий-
ските сели-
ща по брега 
на Асейнос 
(Евксинския 
понт-нашето 
Черно море). Го-
ворели са един език 
с траките от Милет, 
имали са обща култу-
ра, и  нашият бряг им е 
предоставял по-добри 
климатични условия.  
Но основна причина за 
преселението са посто-
янните войни с фини-
кийци и перси, както и 
конфликти с придошло-
то на малоазийския бряг 
илирийско население 
изземващо морската им 
и търговска инициати-
ва. Всичко това е при-
нудило малоазийските 
траки да се заселят на 
нашия бряг.

Мала Азия. В тия години 
на съседство на  ДУНАВ-
СКА България и Византия  
между двете имперски сили 
има постоянно политическо 
напрежение и не случайно 
„Цариградските стени“ са 
вдигнати срещу българите. 
Но още при Кубрат българи-
те взимат участие в борбите 
за престола на Източната 
римска империя, при Тервел 
българският и византийски-
ят престол се сродяват, а при 
Симеон ставаме съвладете-
ли на Византийската импе-
рия и той е ЦАР НА БЪЛГА-
РИ И РОМЕИ. С идването 
на българите населението 
придобива трако-българско 
съзнание и българският език 
влиза в обществената прак-
тика. Особено след  присъ-
единяването на България 
към християнския свят. В 
заварените от българите в 
селищата на южното чер-
номорие църкви, създадени  
още с приемането на хрис-
тиянството за официална 
религия в Източната римска 
империя (т.нар. Византия) 
през ІV в. от н.е. богослу-
жението се води на елински 
– на старогръцки, който е 
разбираем и говорим от тра-

кийското население. Но с 
обявяването на българската 
църква за независима, кое-
то става през 870 г. от н.е., 
църковният език в тоя край 
става български – официал-
ния език в българската дър-
жава. И това продължава до 
падането на България под 
османско владичество, ко-

гато южното Черноморие и 
Константинопол не са пре-
газени от османските орди, 
които бързат да завладяват 
територии към Европа, а тия 
впримчени в техния пръстен 
земи биват овладени и при-
съединени към Османската 
империя едва с падането на 
Константинопол през 1453 
г. В това време – откъснато 
от България,  трако-българ-
ското население от тоя край 
подържа връзка по море и 
през Странджа с превзетия 
60 г. по-късно християнски 
и източно-православен Кон-
стантинопол.  

С падането на Велико 
Търново и България  под 
османския ятаган и с лик-
видацията на българската 
патриаршия  населението от 
тоя останал временно непо-
корен край търси и намира 
духовна опора в Констан-
тинополската патриаршия,  
която от своя страна про-
дължава старата си борба 
за налагане на гръцки език 
с гръцки свещеници при бо-
гослужението в българската 
църква. Така в тия годи-
ни  тя подменя българския 
език на богослужението с 
гръцки, който е и близък, и 
разбираем за тракийското 
население от тоя край. Със 
запазването от Османската 
империя на Константино-
полската патриаршия като 
християнски център за 
целия Балкански полуос-
тров през всичките години 
на робството, както и чрез 
морската професия на тра-
ко-българското населението 
от тоя край, поддържащо 
контакти и търгуващо с на-
селението по вечните чер-
номорско-беломорски пъ-
тища, гръцкият език става 
работен и влиза в бита. Ви-
зантоманията и  Мегалоиде-
ята от годините на гръцкото 
възраждане  влияе не само 
за приемането на гръцкия 
език от трако-българското 
население на причерномо-
рието, но и за формиране на 
гръцкото самосъзнание на 
населението , а с отворени-
те гръцки училища това се 
затвърдява. Но това не зна-
чи, че населението във Ва-
силико, населението от юж-
ното Черноморие и въобще 
населението по западния 
черноморски бряг е от етни-
чески гърци. Обявяването 
им за гърци е най-малкото 
погрешно, а и използвано за 
историческа манипулация. 
И е крайно време истори-
ческата наука, която днес, с 
развитието на археологията 
и другите науки разполага с 
много повече възможности 
от времето, когато се създа-
ва наложилата се теория, да 
преразгледа фактите. При 
това, тия факти днес, кога-
то границите се отварят и 
в глобализиращия се свят 
политическите амбиции все 
по-малко ще играят роля, 
истината за траките, а и за 
българите, могат само да ни 
сближат със съседите ни, а 
не да ни конфронтират и на-
строят едни срещу други.
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Голямата тракийска пе-
вица Калинка Згурова, на-
ричана още „Славеят на 
Странджа“, събра на 16 
септември в Общинския 
културен институт „Красно 
село“ в столицата много му-
зиканти, певци, читалищни 
дейци, почитатели и прия-
тели на концерт, посветен на 
Деня на София. „Странджа 
в сърцето на столицата“ под 
това мото премина рецита-
лът, събрал много от ембле-
матичните песни на Згурова. 
Под съпровода на оркестър 
„Цветница“, в които влизат 
също толкова известни му-
зиканти, певицата изпълни 
някои от своите любими 
песни под надслов „Огън от 
жаравата“. И както огънят 
от жаравата топли сърцето 
и носи упование и надежда, 
така и песните на Калинка 
сгряват душата и пренасят 
най-ценното от народното 
творчество пред съвремен-
ните слушатели. Със своя 
„кичест глас“, както баба 
ú често казвала, тя е поко-
рила не само българските 
сцени, но и много чуждес-
транни в много страни по 
света. Заради великолепния 
си глас и изключителен та-
лант миналата година тя бе 
удостоена с орден „Кирил 
и Методий“първа степен, 
с който много се гордее. А 
още преди години Амери-
канската академия за звуко-
запис ú присъди наградата 
„Грами“. Всъщност трудно 
е да се изброят всички на-
гради, които е получавала 
в своята творческа кариера, 
понеже пее и е оценена по 
достойнство още от малка. 
Едва на 15 г. печели първо-
то си международно отли-
чие в Берлин и заема своето 
трайно място сред големите 
изпълнители на странджан-
ските песни. В непринуден 
разговор с публиката, реду-
ван от великолепни песни, 
Калинка Згурова разказа 
накратко своята биография. 
Впрочем, целият концерт 
премина в невероятно топла 
и доброжелателна атмосфе-
ра. Певицата припомни, че 
за голямата сцена я открива 
изключителният странджан-
ски певец Сава Попсавов. 
Много преди това, още от 
най-ранно детство, е слуша-
ла песните на своята баба, 
на който е и кръстена, и на 
своя баща, също великоле-
пен певец. След един кон-
курс я харесват в ансамбъл 
„Пирин“ Благоевград и ма-
кар, че фолклорната област е 
далече от странджанските ú 
корени тя чудесно се вписва 
в професионалните изяви на 
благоевградчани. От 1973 г. 

става солистка на Ансамбъ-
ла за народни песни и танци 
на Българското радио, къде-
то успява да запише много 
и разнообразни песни Над 
300 са изпълненията ú, кои-
то се пазят в златния фонд 
на радиото. С „Мистерията 
на българските гласове“ пе-
чели много чуждестранни 
почитатели и смайва светов-
ните сцени с изключително 
звънкия си и красив глас. 
Има съвместен проект дори 
със звездите от U2.

 През седемдесетте годи-
ни заедно с Руска Недялкова 
и Василка Дамянова създа-
ва вокално трио „Зорница“. 
Свързва живота си с компо-
зитора Стефан Кънев, с ко-
гото оставят бисери във фол-
клорната ни съкровищница. 
През 1993 г. създава фонда-
ция „Кънев-Згурова“, чрез 
която подпомага млади на-
родни певци, има своя школа 
и възпитаници в българското 
народно пеене. Вече 23 годи-
ни тя непрекъснато издирва 
нови гласове и им помага 
да усвоят певческото май-
сторство. Нейна е идеята за 
сформирането на хор „Мае-
стро Стефан Кънев“ (в памет 
на починалия ú съпруг), за да 
даде възможност на повече 
млади таланти да се докос-
нат до българската народна 
песен. Публиката имаше 
възможност да чуе някол-
ко от нейните ученици и на 
концерта. Двама от тях вече 
са носители също на много 
престижни награди. „Поже-
лавам си моите ученици да 
ме надминат“ призна тя и 
думите ú бяха посрещнати с 
голямо одобрение от залата.

Накрая на концерта пе-
вицата съобщи, че догодина 

ще издаде нов албум. Згуро-
ва не крие, че е щастлива с 
толкова много приятели и 
почитатели на своя талант. 
Концертът в Общинския 
културен институт само по-
твърди това.

Предлагаме ви част от 
интервюто, което певицата 
даде пред столичен сайт.

– Любовта към народ-
ното творчество се преда-
ва от поколение на поколе-
ние. И при вас ли е така?

– Нося името на баба ми 
Калина – майката на моя 
баща. От четирите деца, 
които тя е родила, всички 
пеят и обичат музиката, но 
като че ли целият родов та-
лант се беше струпал в баща 
ми. Като малка често ходех 
при баба Калина, на нея съм 
кръстена. От нея знам доста 
песни.

– Кръстена сте Калин-
ка на баба си, но какво 
значи Згурова?

– Баща ми се казва Згура. 
Кръстен е на дядо си. Името 
е гръцко. Означава къдро-
кос. Моят татко наистина 
беше с къдрава коса.

– Наричат ви Славея 

на Странджа. Кой беше 
кръстникът ви?

– Преди повече от три-
десет години имаше голям 
концерт в Бистрец, родното 
село на народната певица 
Димка Владимирова. Во-
дещ на програмата беше ак-
тьорът Павел Дубарев. Там 
той за първи път ме нарече 
Славея на Странджа. Смя-
там, че моето призвание е 
да бъда народна певица, да 
създавам радост и удоволст-
вие на хората и това е най-
голямата ми гордост.

– Застрашена ли е духо-
вността на българина?

– След промените у нас 
се случиха много неща. Поя-
виха се и някои недостатъч-
но стойностни явления, като 
например поп фолка, който, 
за съжаление, е доста ланси-
ран. Но по света, а и у нас 
има много истински цените-
ли на музикалното изкуство, 
които търсят автентичния 
ни фолклор. Неслучайно на-
шите неравноделни тактове 
и прекрасна народна музика 
летят в Космоса. Преди око-
ло тридесет години Стефка 
Съботинова беше реализи-

рала „Притури се планина-
та“. По-късно тази песен 
бе аранжирана от френския 
композитор Жаки Анона. Тя 
бе използвана за озвучаване-
то на няколко филма, което 
я превърна в световен хит. 
Това беше за мен пример 
как народната песен трябва 
да се осъвременява, за да 
бъде по-достъпна за млади-
те поколения. И във връзка 
с това за най-младата публи-
ка направих компактдиск – 
„Завръщане в Странджа“, в 
който включих съвременни 
аранжименти на автентични 
песни.

– Няколко десетилетия 
сте посветили на изку-
ството. Но от това не стра-
даше ли семейството ви?

– Моят съпруг беше зает 
да пише песни и за „Мисте-
рията...“, и за всички профе-
сионални фолклорни съста-
ви. Посвети на българската 
народна песен 40 години от 
своя живот. Негови са кул-
товите песни: „Ой, девойче“ 
на Илия Аргиров, “Лале ли 
си, зюмбюл ли си“ на Верка 
Сидерова, “Девойко, мари 
хубава“… Когато синът ни 

Стефан-младши стана на 1 г., 
се наложи да намерим жена 
да го гледа, защото по това 
време ми предстоеше дълго 
турне. „Калина, ти трябва 
да заминеш, защото този 
прекрасен хор не може без 
теб“, казваше съпругът ми. 
Спомням си, импресарио-
то разтревожен ме питаше: 
„Калина, защо плачеш?“. А 
сълзите ми като дъждовни 
капки. Ами ето, и показвам 
снимките от кръщенето на 
сина ми. Бяха трудни пре-
ходи, отговорни концерти. В 
чужбина билетите за нашите 
концерти бяха предварител-
но продадени месеци преди 
турнето, а публиката беше 
95% младежка. 

– Не сте ли се изкуша-
вали да останете в някоя 
държава?

– Имах покана да остана 
в Лос Анджелис. Но смятам, 
че моето изкуство е родено 
в България и е за България.

– Имате толкова много 
награди. Кои са ви най-
скъпи?

– Ценя много амери-
канската си награда „Гра-
ми“. Всяка една певица от 
„Мистерията...“, както и 
диригентката ни Дора Хри-
стова получи „Грами“. Тя е 
индивидуална и я получих 
за моите солови песни „Тих 
вятър вее“, „Защо си, горо, 
кахърна“, които изпълнявам 
с хора. Имам и любовта на 
моята публика – пея пред хи-
ляди в моята Странджа пла-
нина. Това ми е достатъчно. 

– В репертоара си има-
те повече от 300 песни. Коя 
ви е най на сърце?

– Всяка песен е минала 
през сърцето ми, през гласа 
ми, през ума ми. Деветдесет 
процента от тях сама съм 
съчинявала. И както казва 
академик Николай Кауфман, 
„Не може да се различи коя е 
авторската песен на Калина, 
коя е автентичната песен“. 
Поне сто са авторските ми 
песни. Преобладават хай-
душките – нали Странджа е 
хайдушки край. Имам много 
песни за Русия, за братята 
освободители, битови пес-
ни. Тъжните протяжни пес-
ни са нещо изключително. 
Разказват за любов, гурбет, 
бит и т.н. В текстовете, кои-
то е създал народният гений, 
няма какво да промениш. 
След Магда Пушкарова, 
Сава Попсавов, Комня Сто-
янова, Янка Рупкина, Дим-
ка Владимирова на мен ми 
беше много трудно и за да се 
различавам от тях, трябваше 
да започна да създавам свой 
собствен репертоар. С песен 
отмивам душевни рани, ус-
покоявам болката.

ÊÀËÈÍÊÀ ÇÃÓÐÎÂÀ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈ 
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„против“ независимостта на 
Шотландия

От 23 избирателни окръ-
га, където гласовете вече са 
преброени, 20 са гласували 
против независимост. Из-
ключение правят град Глаз-
гоу, Дънди, Западен Дъм-
бартън и Северен Ланакшър, 
посочва БТА.

Столицата на Шотландия 
- Единбург, е гласувала про-
тив независимост. 61 процен-
та от жителите са отхвърли-
ли независимостта и само 39 
процента са гласували с „да“. 

Избирателната активност 
е била впечатляваща – 84 на 
сто.

Шотландският нацио-
налистически лидер Алекс 
Салмънд призна поражение-
то на привържениците на не-
зависимостта на вчерашния 
референдум в Шотландия.

„Шотландия реши с мно-
зинство да не става незави-
сима държава“, заяви той и 
призова всички шотландци 
да приемат резултатите от 
вота. 

По-рано друг от лидерите 

Øîòëàíäèÿ íÿìà 
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чай. Белгия се състои от холандско-
говорящата Фландрия, френского-
ворящата Валония (включително 
немскоговорящата общност) и от 
официално двуезичния Брюксел.

Ако Фландрия се отцепи, Белгия 
ще загуби над половината от насе-
лението си, както и значителен дял 
от икономиката си. Тоест от Белгия 
няма да остане много.

Най-спорният въпрос е за статута 
на Брюксел, където са седалищата на 
ЕС и НАТО. Не е ясно и какво ще стане 
с Валония, за която съществуват идеи 
за сближаване с Франция, Люксембург 
и дори с Германия. Досега обаче бел-
гийците винаги са успявали да останат 
едно цяло.

Падания
Североиталианското сепара-

тистко движение има чисто иконо-
мически мотиви. Северът – обла-
стите Ломбардия, Аоста, Пиемонт, 
Лигурия, Венето и Емилия Романа 
- създава със своята промишленост 
и банково дело една голяма част от 
италианския БВП. Много североиталиан-
ци смятат, че Средна и Южна Италия пиле-
ят трудно спечелените от Севера пари. През 
90-те години партията Северна лига искаше 
пълно отцепване на Падания, позовавайки се 
на името „pianura padana“ на долината на река 
По.

Днес Северната лига е значително по-уме-
рена и сега партията се бори Падания да за-
пазва за себе си една трета от приходите си, 
вместо първо да ги превежда на Рим.

Южен Тирол
В Южен Тирол се съчетават политико-ико-

номически и обществено-културни фактори. До 
края на Първата световна война Южен Тирол е 
в състава на Австро-Унгария, след това е отстъ-
пен на Италия. След фаза на италианизиране 
по времето на Мусолини, Южен Тирол посте-
пенно получава повече политическа и езикова 
автономия след Втората световна война.

Благосъстоятелният регион дори има право 
да задържа голяма част от държавните при-
ходи за себе си. Дълго време южнотиролците 
изглеждаха доволни, но дълговата криза отно-
во разпали сепаратизма. Италия е втората най-
задлъжняла страна от еврозоната след Гърция. 
Икономиката ú стагнира, а южнотиролците 
не искат да имат нищо общо с проблемите на 
цяла Италия. Все по-често се надигат гласове, 
които настояват за отцепване от Рим.

Корсика
Френската държава дълго се опитваше 

да изтласка корсиканския език от обществе-

ния живот и училищата. Франция се бореше 
срещу стремежите за автономия на областта. 
Военизирани групировки като FLNC годи-
ни наред се опитваха с насилие да откъснат 
областта от Франция, като извършваха напа-
дения срещу представители или символи на 
френската държава. Едва това лято групиров-
ката официално се отказа от насилието.

Конфликтният потенциал обаче остана. 

Предпазливите предложения на социа-
листическото правителство на Лионел 
Жоспен през 2000 година за повече 
автономия изкараха консервативната 
опозиция на барикадите. Консервато-
рите се опасяваха, че и други региони 
като Бретан или Елзас ще настояват за 
повече независимост.

Бавария
Само една малка част от баварците 

насериозно мислят за собствена държа-
ва. Но и днес федералната провинция 
Бавария официално се нарича „Сво-
бодна държава Бавария“. При всички 
положения тя би могла да просъщест-
вува самостоятелно: Бавария е най-го-
лямата по територия германска про-
винция, има повече жители от Швеция 
или Португалия – близо 13 милиона, 
представлява най-силната икономика 
от всички германски провинции.

Желанието за повече баварска неза-
висимост всъщност идва от финансо-
вото изравняване между отделните фе-
дерални провинции, което компенсира 
донякъде разликите между богатите и 

бедните провинции – Бавария иска да внася 
по-малко в общата каса. Но и тук има сепар-
тисти. Политикът от ХСС Вилфрид Шарнагел 
пледира в издадената си през 2012 г. книга 
„Бавария може и сама“ за отцепване на про-
винцията от федерацията.

Засега от този призив обаче не се е заро-
дило някакво по-сериозно сепаратистко дви-
жение.

ДОЙЧЕ ВЕЛЕ

Разпадането на Съветския съюз и Югосла-
вия доведоха до възникването на много нови 
държави в източната част на Европа. За за-
падната половина от континента обаче изгле-
ждаше сякаш старите национални държави 
са непоклатими образувания. Имаше и някои 
тенденции за отцепване, отчасти с военно 
участие, но без никакви шансове за реализа-
ция. Но не са само шотландците.

Каталуния
Никъде другаде в Западна Европа шот-

ландският вирус не изглежда по-заразен, от-
колкото в Каталуния. По време на диктатурата 
на Франко каталунският език е забранен.

Междувременно областта се радва на 
широка културна и политическа автономия 
със свой собствен регионален парламент. За 
много граждани на Каталуния обаче това не 
е достатъчно. Те искат своя самостоятелна 
държава – главно по икономически причини. 
Каталунците смятат, че испанската държава 
ограбва богатата Каталуния. От началото на 
икономическата криза броят на привържени-
ците на независимостта нарасна значително. 
Регионалното правителство в Барселона иска 
да проведе референдум през ноември. За раз-
лика от британското правителство, Мадрид не 
признава законността на референдума. Така 
конфронтацията изглежда неизбежна.

Страната на баските
При режима на Франко потискани се 

чувстват също и баските. Страната на баските 
обаче е значително по-слаба в икономическо 
отношение от Каталуния. Затова и само мал-
цинство от баски националисти е войнствено 
настроено. Баската нелегална организиция 
ЕТА, която се бори за независимост, е убила 
над 800 души през последните 50 години.

Преди три години ЕТА официално се от-
каза от насилието. Нито атентатите на гру-
пировката, нито политическите преговори 
доближиха баските до провеждането на ре-
ферендум, да не говорим за независимост. 
Според испанския Конституционен съд, един-
ствено централното испанско правителство 
може да организира всенародни допитвания, 
а то е категорично против, включително по 
отношение на Каталуния.

Фландрия
На последните белгийски парламентарни 

избори партията „Нов фламандски алианс“ на 
Барт де Вевер стана най-голямата политиче-
ска сила във Фландрия. Барт Де Вевер е убе-
ден, че общата белгийска държава ще изчезне 
и иска да постигне независимост за Фландрия 
по пътя на преговорите.

Фламандският сепаратизъм е особен слу-

Шотландските избирате-
ли отхвърлиха независимост-
та и гласуваха за оставане в 
Обединеното кралство, по-
казват частичните резултати 
от преброяването на повече 
от 60 на сто от подадените на 
вчерашния референдум гла-
сове, предаде Ройтерс.

54 на сто от избирателите 
са гласували против отделяне 
от Великобритания, а 46 на 
сто са гласували с „да“.

Първи данни: 54% са 

на шотландските национали-
сти също на практика призна 
поражението им на референ-
дума с думите: „Като хиляди 
други в тази страна вложих 
сърцето и душата си в тази 
кампания и сега чувствам 
разочарование, че със съвсем 
малко не успяхме да осигу-
рим гласуване с „да“, заяви 
пред Би Би Си заместник-
председателят на Шотланд-
ската национална партия Ни-
кола Стърджън.

Британският премиер 
Дейвид Камерън поздрави в 
петък сутрин Алистър Дар-
линг, водача на противниците 
на независимостта на Шот-
ландия, след като частичните 
резултати показаха, че пове-
чето шотландци са гласували 
за оставане в Обединеното 
кралство, предаде Ройтерс.

„Говорих с Алистър Дар-
линг и го поздравих за добре 
водената кампания“, написа 
в Туитър Камерън, чиито 
позиции щяха да бъдат раз-
клатени, ако бяха победили 
привържениците на незави-
симостта.

Íå ñà ñàìî øîòëàíäöèòå

ПОКАНА
СТДБ и Община Маджаро-

во организират на 27 септем-
ври в Маджарово Национал-
но тракийско поклонение 
„Ден на тракийската па-
мет“, посветено на 101 го-
дишнина от разорението на 
тракийските българи.
Денят ще започне в 11 ч. с 

възпоменателно поклонение 
със заупокойна молитва пред 
Пантеона на загиналите тра-

кийци в Мемориалния ком-
плекс. В 12 ч. ще бъдат под-
несени венци и цветя пред 
паметниците на войводите 
Димитър Маджаров, Руси 
Славов и Капитан Петко Вой-
вода. В 13.30 ч. ще има кон-
церт на тракийски художест-
вени състави и индивидуални 
изпълнители на площада в 
града. В 19 ч. ще има концерт 
на оркестър „Хасково“.
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На 13 септември в Хасково бе про-
ведено общо събрание на Тракийската 
фондация „Капитан Петко Войвода“.
Събранието освободи досегашните 

членове на Надзорния и Управителния 
съвет и избра нови. За председател на 
фондацията бе избран Стефан Танев.
За членове на УС бяха избрани 

Кр. Премянов, Петра Мечева, Атанас 
Янаджиев и Тодор Каваков. За пред-
седател на Контролния съвет – Кирил 
Сарджев.

Общо събрание на Тракийската фондация „Капитан Петко Войвода“ 

Стига им тази награда…

Ïðàçíèê íà õëÿáà
â Ñðåäåö

Абонамент 2015 г.
Приятели, отново дойде време за абона-

ментната кампания. Абонаментът за нова-
та 2015 г.  може да бъде извършван както 
до сега – в най-близкия клон на „Българ-
ски пощи“ или в местното тракийско дру-
жество, ако председателят му е готов да 
организира това.
И през следващата година цената на 

в.„Тракия“ се запазва, като за година або-
наментът е 9.60 лв., а половин година е 
4.80 лв., а за тримесечие 2.40 лв. Сумата 
не е голяма и е по джоба на повечето тра-
кийци. Най-късно до 10 декември отго-
ворниците за абонамента в дружествата 
трябва да изпратят до редакцията списък 
с трите имена, адреса и срока, за който са 
се абонирали хората. Самите суми ще се 
преведат на сметката на СТДБ.
Ако искате да научите навреме за съ-

битията в съюза, ако искате да следите 
развитието на въпросите, свързани с тра-
кийската кауза или да разкажете за меро-
приятията, организирани от вашето дру-
жество, трябва да направите абонамента 
си навреме. 

телите на града: 111 години 
откак първата вълна бежа-
нци от Източна Тракия идва 
в свободна България и края 
на жътвата .  На този ден ние 
се връщаме към корените на 
нашето детство, премина-

ло под знака на единството 
между тракийци и хората 
от Средецка община. Учас-
тниците в специалното тър-
жество, което организираха 
средецчани, направиха своя 
поклон към земята, която ни 

дарява с най – скъпия плод 
– хляба наш насущний.  Той 
съпровожда човека от раж-
дането до смъртта му.

Пред публиката бяха 
представени няколко важни 
момента от селския труд: 
засяване, обичаят Пеперуда, 
първият жътвен ден… Гос-
тите на тържеството видяха 
драматизация на приказката 
„Житената питка“ от Ангел 
Каралийчев в изпълнение 
на деца от групата „Млади 
тракийчета“ с ръководител 
Станка Маринова. 

По средата на тържество-
то в залата се разнесе мирис 
на топъл хляб. Този символ 
събра като в длан плодоро-
дието на средецкото поле, 
чиито чеда и стопани сме 
и ние, тракийци. Благодар-
ствени думи бяха отправени 
към тракиеца Петър Тасмов, 
който години наред участва 
в прибирането на родното 
жито като комбайнер. Праз-
никът завърши и участници-
те още веднъж потвърдиха 
изключителното място, кое-
то заема хлябът в нашия бит 
и живот. За здраве те полу-
чиха и парченца от топлите 
погачи. 

ДОНКА ВЪЛЧЕВА

За хората от тракийско 
дружество „Лазо Лазов“ 
в град Средец  28 август е 
празник, в който отбелязва-
ме две важни неща за жи-

АНЕТА ГЕОРГИЕВА

В близост до мястото, станало свидетел на кървавия погром над  
тракийските българи край град Маджарово, там, където река Арда вече  
укротена от буйния си бяг се влива в язовир „Ивайловград“, бе издиг-
нат  кръст наречен „Майчин кръст“ в памет на всички майки  тракийки, 
загинали през трагичната 1913 г.

Кръстът е с размери 9 м височина и 3.5 м ширина и е дело напото-
мците на тракийските българи  Христо Сваренков и Димитър Назъров.

Кръстът се вижда в радиус от около 60 километра и е единствен в 
този регион на България.

Кървавите събития, разиграли се през 1913 г., са отминали отдавна, 
лобните места са обрасли и само кръстът напомня за тях.

ХРИСТИНА СТОЕВА

Продължение от миналия брой

Бащата на Милка и Цветанка се 
казва Георги Иванов Коларов и, за 
да прехранва семейството си, съби-
рал яйца и ги продавал; продавал и 
прясно мляко в млекарничката, коя-
то направил до чешмите в с. Тополи. 
После станал казанджия, т.е. варял 
ракия, а до казаните за ракия постро-
ил кухня. В нея майка им, Калинка 
Атанасова Коларова, работела като 
готвачка към ТКЗС, приготвената 
храна наливали в гюмове и с каруца 
я разнасяли на кооператорите, които 
обработвали нивите.

По произход сестри Коларови са 
тракийски българи. Родът им и по май-
чина, и по бащина линия е от Лозенг-
радско, от с. Куру дере  и от с. Коево. 
След като потърсили място, където да 
се заселят след прогонването им от 
родните места, предците им се уста-
новяват в с. Тополи, защото от изко-
паното тук кладенче бликнала чиста, 
изворна вода, с която баща им измил 
очите си. Почувствал облекчение, а 
когато сляпото му дете прогледнало, 
след като се измило, разбрал, че това 
е лековита вода и на мястото построил 
аязмо. Тази работа го увлякла, напра-
вил още една чешма с корита за поене 
на завръщащия се от работа добитък, 
а после изградил т.н. средна чешма, 
която била предназначена за пиене 

„Майчин кръст“

от местното население. За да е близо 
чешмата до хората, които консумират 
водата, решил да изгради още една 
чешма и понеже дядо Чауш се заселил 
до чешмата нарекли я Чаушева чешма. 
С това име останала до днес. А защо 
фамилията им е Коларови, вече писа-
хме. Със съзидателния труд на баща 
им и по негова идея била построена и 
селската черква, която впоследствие 
била пристроена и модернизирана с 
помощта на спонсори. Грижата за сто-
панисването ú поемат техните дядо 
Иван и баба Цула. Дядото биел камба-
ната за празник, а хигиената в черква-
та поддържала бабата. Двете сестрич-

ки, по тяхно признание, почти израсли 
в черквата и с каквото могли помагали: 
обирали праха от иконите, плели меля 
и с тях украсявали ликовете на светци-
те. „Сега пак сме вярващи християни 
и посещаваме черквата от празник 
на празник“ – споделят те. На всички 
християни искат да кажат: „Да вярват, 
защото вярата спасява! Да се надяват, 
защото надеждата крепи! Да обичат, 
защото чистата обич е завинаги!“ 

Какво още можем да добавим, 
освен да се преклоним пред труда и 
вярата на близначките Славка и Сте-
фка и на сестрите Цветанка и Милка 
Коларови! 

Председателят на СТДБ Красимир Пре-
мянов взе участие в заседанието на На-
ционалния съвет за сътрудничество по 
етническите и интеграционните въпро-
си към Министерския съвет.
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бил про-
ектиран от италианските 
архитекти Америго и Ау-
густино за лятна резиденция 
на румънската кралица Мария 
Единбургска в началото на XX век, 
когато тази част от днешна България 
била временно във владение на се-
верната ни съседка. 

Строителството на векиколепния 
комплекс се извършва от 1924 г. до 
1934 г. В архитектурата му се пре-
плитат старобългарски, готически, 

България, Русия, Румъния, Германия, 
Полша, Израел и Скандинавия, които 
са традиционни гости на курортния 
град. Наред с тях дворецът е бил по-
сетен и от туристи от по-далечни и ек-
зотични страни като Китай, Япония, 
Австралия. Любимо място за снимки 
на пътешествениците е каменният 
трон в бившата резиденция на ру-
мънската кралица Мария. Обявен за 
културна ценност, тронът е датиран 
от II век и е донесен от кралицата от 
Флоренция. Българи и чужденци 
не пропускат да хвърлят монета 
в Сребърния кладенец, за да се 
върнат отново на живопис-
ния бряг. Кладенецът, полз-
ван от местните хора още от 
XVIII век, получава името 
си заради бистрата, сребрис-
та и винаги студена вода.

Вила „Тихото гнездо“, 
нимфеумът, параклисът 
„Света Богородица“ и Мос-
тът на въздишките също 
са сред най-посещаваните 
обекти в ботаническата гра-
дина към Двореца. Всички 
архитектурни забележител-
ности в комплекса, вклю-
чително чешмите, украсе-
ни с каменни медальони, 
железните порти, делвите 
и надписите са събрани в 
дигитален каталог – уверя-
ват стопаните на Двореца. 
Архитектурно-парковият 
комплекс е сред 100-те на-
ционални туристически 
обекта.

Над сто хиляди туристи

ките 
и Ау-
иденция 
ица Мария 
ото на XX век,
нешна България България Русия Румъния Германия

са посетили Двореца в Балчик

на пъте
трон в
мънскат
културн
от II ве
Флор
не
в

ориенталски, мавритански елементи. 
Ботаническата градина към дворе-
ца пък е създадена след Освобож-
дението от румънска окупация от 
академик Даки Йорданов, ректор на 
Софийския университет. Комплексът 

е най-посещаваната туристическа ат-
ракция в региона, особено през лято-
то, когато градът се изпълва с гости 
от цял свят. 

От началото на годината архи-
тектурно-парковият комплекс е по-
срещнал предимно посетители от 

Повече от сто хиляди туристи от 
цял свят са разгледали Двореца и 
ботаническата градина в Балчик от 
началото на 2014 г. Черноморски-
ят ни град с белите си, накацали по 
хълмистия бряг къщи, е традиционно 
място за летен отдих на чужденци и 
българи. Но и през останалото време 
на годината тук кипи приятно ожив-
ление, тъй като градът е редовен до-
макин на различни културни прояви.

Дворецът, който сам по себе си е 
уникален архитектурен шедьовър, е 


