
Предизборна треска тресе 
родината. Класиката казва, че най-
много се лъже по време на война и 
пред избори. И при това изобилие и 
пъстрота на кандидатите за пре-
зидент, вицепрезидент, кметове и 
съветници в изборите „две в едно“ 
на човек е трудно да се ориентира 
сред пороя от щедри обещания, 
смразяващи критики срещу „всичко 
предишно“, та даже и удари под кръста – откровени 
лъжи и клеветнически кампании. Още повече че  вече 
десетилетия все живеем с  надежди, мамени с пре-
дизборни обещания. Наслушахме се и на уверения, че 
ще се отстояват и приоритетите, обединяващи днес 
потомците на прокудените от земите си българи от 
Беломорска и Одринска Тракия и Мала Азия.    

 Ние, тракийци, потомци на бежанци, скупчени или 
разпръснати в страната ни, не сме безразлични какви 
ще бъдат резултатите от президентските и мест-
ните избори. Известно е, че  близо 1.5 млн. българи са 
свързани потомствено с трагичните събития в Тракия 
– изтребвана, ограбвана, изтерзавана и обезбългарява-
на. И тази връзка е съдбовна. Съюзът на тракийските 
дружества в България като обществена организация 
естествено се обръща с лице към тия кандидати, 
които защитават тракийската кауза като част от 
българската национална кауза. На среща на ръковод-
ството на тракийската организация с кандидатпре-
зидентската двойка Ивайло Калфин-Стефан Данаилов 
са разисквани основните искания на тракийци: „да се 
чува гласът им в обществено-политическия живот 
на страната; да се възстановят имуществените им 
права като потомци на тракийските бежанци; тази 
тема да се включи в дневния ред на двустранните от-
ношения с Република Турция и да се отстоява в евро-
пейските институции“. Тракийци познават добре кан-
дидатите. Ивайло Калфин като външен министър пръв 
започна преговорите за обещетяване на  бежанците 
от Източна Тракия, като модерен европейски политик 
нему е близка идеята за „Еврорегион Тракия“, а Стефан 
Данаилов е син на един от дългогодишните председа-
тели на тракийската организация - Ламбо Данаилов. 
Той носи тракийската душевност – като министър и 
общественик, просто като човек на дълга, – доказал 
е  на дело, че е съмишленик и деятел на тракийска-
та кауза. Както е известно, най-голяма заслуга да се 
вкара във високата европейска политика проблемът 
за имотите на тракийските бежанци имат евродепу-
татите от „Коалиция за България“, която издигна кан-
дидатпрезидентския дует Калфин-Данаилов. Тяхната 
позиция и програмните им намерения са най-близко до 
въжделенията на тракийците. Затуй и моят скромен 
глас ви призовава да гласувате с бюлетина № 8 – така 
ще знаете, че  давате своя вот за тракийската кауза.

 Предизборният ни лозунг е „Единни за проспе-
ритета на родния край“. Естествено в основата на 
платформата за местните избори ще бъде защитата 
на интересите на тракийци и наследниците им по 
отношение на техните социални, културни и граж-
дански права. Но в избора чии кметове и общински 
съветници ще подкрепят тракийци от значение е дали 
управлението на общините и населените места ще 
бъде прозрачно и ще води борба с корупцията, дали 
управляващите   подкрепят родолюбивите прояви и 
инициативи, свързани с изграждане на паметници, съ-
бори, чествания, родови и землячески срещи.  А за нас, 
разбира се, не са без значение социалната политика, 
инвестициите и откриването на нови работни мес-
та, благоустройството, достъпът до образование и 
здравеопазване в малките населени места, грижата 
за  старите хора и инвалидите, борбата с престъп-
ността, подкрепата за Православната църква… Ние, 
тракийци, сме хора, стъпили здраво на земята, чийто 
глас има цена. И затуй няма да го хвърляме като заро-
вете в таблата. 

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ, НО НЕ ОТМЪЩАВАЙТЕ!
НАЦИОНАЛЕН ВЕСТНИКНАЦИОНАЛЕН ВЕСТНИК
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Гласувайте за 
тракийската кауза     
Тодор Коруев

На стр. 8➥

Тракийци, гласувайте 
за нашите кандидати!

Национално поклонение в АвренНационално поклонение в Аврен

На 24 септември в 
дните на разорението 
на тракийските българи 
и станалите трагични 
събития в околностите на 
с. Аврен, Крумовградско, 
представители на 
тракийските дружества 
от страната и клубовете 
на жените тракийки за 
пореден път организираха 

национално поклонение 
пред монументалния 
паметник на жертвите 
от 1913 г., на  жените  от 
с. Манастир, Беломорска 
Тракия, които заедно със 
своите деца станаха 
жертва на турския 
башибозук, хвърлени в 
дълбоките канари на 
местността Мъгленик. 

Поклонението 
беше почетено от 
председателя на СТДБ 
Красимир Премянов, 
народния представител 
Цвета Караянева, 
Бунджулов, секретар на 
СТДБ, Нонка Матова, 
зам.-председател на ТЖС, 
Димитър Шалапатов, 
член на ВК на СТДБ, 

председатели на ТД 
„Димитър Маджаров” - 
Кърджали, и ТД „Георги 
Сапунаров” - Хасково, Яни 
Янев и Кирил Сарджев, 
както и кметове и зам.-
кметове на населени 
места и представители 
на политически партии.

На стр. 4

Поклонение-събор в Маджарово Поклонение-събор в Маджарово 
На 1 октомври т.г. 

Съюзът на тракийските 
дружества в България и 
Община Маджарово орга-
низираха за пореден път  
национално  тракийско 
поклонение, посветено на  
98-годишнината от разо-
рението на тракийските 
българи. За поклонение 
и почит пред жертвите 
от 1913 г. в Маджарово 
пристигнаха тракийци 
от цялата страна. Гости 
на тържеството бяха 
председателят на СТДБ 
Красимир Премянов, зам. 
областният управител 
на Хасково Николай Нанев, 
Петра Мечева, председа-
тел на Тракийския женски 
съюз, проф. Делчо Порязов, 
председател на Съюза на 
икономистите, Николай 

Димитров, Димитър Ша-
лапатов, Недялко Комнев, 
Методи Бунжулов, както и 
председатели на тракий-

ски дружества от различ-
ни краища на страната: 
Румяна Вълчева (Варна), 
ген.-майор Нонка Матова 

(Пловдив), Кирил Сарджев 
(Хасково), Михаил Вълов 
(Ямбол), Яни Янев 

На стр. 8

98 години от разорението на тракийските българи

От 1 септември т.г. функционира нов сайт на тракийската организация, в който можете да влезете 
през търсачките, изписвайки Съюз на тракийските дружества в България, СТДБ или http://stdbg.org

Отец Боян Саръев отслужи панихида в памет на жертвите

Пантеонът на загиналите тракийци
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В националноосво6одителни-
те борби на тракийските бълга-
ри изключително голяма е ролята 
на Одринската българска мъжка 
гимназия „Д-р Петър Берон“. 
Преди  всичко тя се изявява като 
значимо просветно-културно 
учреждение за цялата nopoбена 
тракийска територия. Основни-
те задачи на гимназията ca:

- Възраждане на българския 
етнос в Тракия и издигане на 
неговото самочувствие като 
равноправен труженик и борец за 
свобо¬да и човешки правдини;

- Политическо и духовно ос-
вобождаване от турския гнет и 
от гръцкия фанариотизъм  чрез  
просвета и култура;

- Противопоставяне на гос-
подството на Гръцката патри-
аршия и на разпространяването 
на униатството (католицизма) 
сред българското население осо-
бено в селата;

 - Подготовка на високо-
квалифицирани кадри, които да 
работят като апостоли сред 
безпросветните маси, за да бъ-
дат истински народни будители 
и възрожденци в своите родни 
места.

В този дух напълно законо-
мерно гимназията макар и не-
легално се превръща в средище 
на националноосвободителната 
мрежа, а учителският състав е 
най-тясно обвързан с Одринския 
окръжен революционен комитет 
(ООРК) на Вътрешната маке-
доно-одринска революционна 
организация (ВМОРО). Именно 
гимназиалните учители неизмен-
но оглавяват ООРК като пред-
седатели, други пък са членове 
на комитета. Същевременно 
голяма част от възпитаниците 
на гимназията са посветени в 
„светото дело“ и стават живата 
връзка между центъра и своите 
региони.

Одринската гимназия се 
утвърждава като уче6но заведе-

ние с висок престиж и пред тур-
ската власт, и сред одринското 
гражданство.

* * *
Българското учебно дело 

в Одрин възниква значително 
по-късно и се развива със за-
бавени темпове в сравнение с 
други селища на поробените 
земи. Макар че сведенията са 
оскъдни и твърде ограничени, 
те свидетелстват, че първите 
просветни центрове трябвало да 
преодоляват  значителни труд-
ности. Причините се коренят не 
само в ретроградността на тур-
ската администрация. Яростна 
съпротива оказват и гръцките 
фанариоти, тъй като се посяга 
на тяхното господство по отно-
шение на npoсветата и религия-
та на православното население в 
Турската империя.

Ето защо едва през 1851 г. 
в одринския квартал „Калето" се 
появява първото взаимно учили-
ще, издържано от чорбаджи Най-
ден Кръстев, в което учител бил 
Грую Манев.1 След няколко години 
се откриват oще 3 училища, по 
едно в трите 6 български махали 
в града.

През 1863 г. се утвърждава 
идеята в Одрин да се основе 
българско централно училище. 
Междувременно в града полски 
свещеници създават католическа 
школа за привличане на малки 
българчета, която по-късно пре-
раства в българо-униатска гим-
назия. По същото време Найден 
Геров, като вицеконсул в руското 

консулство в Пловдив, възприема 
предложението на Одринското 
pycкo консулство да се съдейст-
ва за откриване с руски сред-
ства на българска гимназия в Од-
рин. Този план по ред причини не 
се осъществява, но Найден Геров 
продължава да проучва условията 
и възможностите за създаване-
то на българската гимназия в 
Одрин. Неговата настойчивост 
се усилва особено много след за-
познаването му със завещанието 
на доктор Петър Берон от 1869 
г. Още повече че тона завещание 
се явява решителен фактор за 
откриването и функциониране-
то на българската гимназия в 
Одрин до нейното насилствено 

закриване и преместване в Сви-
ленград след Балканската война 
(1912-1913).

В тази връзка е целесъо-
бразно да се запознаем предвари-
телно накратко с живота и дело-
то на Петър Берон. На голямата 
част от българския народ той е 
известен само с неговия широко 
разпространен на времето „Ри-
бен буквар“.

Петър Берон е роден в гр. 
Котел в семейството на хаджи 
Атанас хаджи Беров и съпругата 
му Стойка. Той е най-малкият 
син на многодетното семейство. 
За годината на раждането му 
се спори, като се приема за най-
правдоподобна 1799 г. Детство-
то му преминава в благотворна 
среда, в трудолюбиво, заможно 
и будно семейство, изпълнено 
с патриотизъм. Завършва пър-
воначално училище в родния си 
град. Известно време се труди 
във Варна. След това се озовава 
в Букурещ и учи в гръцкия лицей 
„Св. Сава“. Това му дава възмож-
ност по-късно да продължи свое-
то образование в западни висши 
учебни заведения. След лицея оба-
че Берон се заселва в гр. Брашов, 
където работи и се самообразо-
ва. Там през 1824 г. издава своя 
знаменит „Рибен буквар“, а чрез 
него името му става популярно 
сред 6ългарите. За мнозинство-
то от тях обаче другите му дей-
ности оставят неизвестни.

Замисълът на П. Берон е 
чрез една малка книга, достъп-
на за тогавашните български 

училища, да се дадат възможно 
най-много знания по граматика, 
физика, аритметика, история 
и нравствени поучения. Анали-
зът на съдържанието на «Рибен 
6уквар» открива в лицето на 
неговия автор един нов светски 
човек, който извършва преврат 
в практикуваната дотогава об-
разователна система. В него се 
препоръчва и нов метод на обуче-
ние - взаимоучителният, изиграл 
значителна роля в новото бъл-
гарско училище. „Рибният буквар“ 
е едновременно и учебник по раз-
лични дисциплини, и литературно 
произведение, и педагогическо 
помагало. Затова получава много 
висока оценка.

Продължава в 

следващия брой

Елена АЛЕКОВА

Хареса ми книгата „Памет 
за Тракия“ на Петра Мечева. Ха-
реса ми поривът на авторката 
да съхрани в слово паметта за 
Тракия. Паметта като история 
на дедите ни. Паметта като 
минало на предците ни – баби и 
дядовци, майки и бащи. Паметта 
за стореното от нас, потомци-
те, за тях. Паметта като слово. 
Паметта като дело. Защото 
не са малко хората днес, които 
строят съвременна България и 
бележат с делата си историята 
на новото време. Но колцина, 
освен най-близките им, знаят за 
тях и за техните дела? Обръгна-
хме на това от сутрин до вечер 
да слушаме и четем за убийства, 
престъпления, бедствия, доносни-
ци, подслушвания, скандали, лъжи 
и измами, нещастия, крушения 
на мечти и надежди. Очите са 
гладни за красота. Сърцето чака 
добро. Духът е жаден за съзида-
ние. Красотата ли свърши на тоя 
свят, че медиите престанаха да 
я виждат? Доброто ли свърши, че 
хората не говорят вече за него? 
Или природата на човека сама 
срещу себе си тръгна и той прес-
тана да търси съзиданието?

„Памет за Тракия“ катего-
рично опровергава съмненията 
от този род. Има още красота! 
Има още добро! Има още хора, ко-
ито градят  – издигат мостове 
между минало и настояще, про-
карват магистрали от настоя-
ще към бъдеще. Защото бъдеще-
то започва от днес. Започва от 
нас. Ние идваме от миналото и 
отиваме в бъдното. И само от 
нас зависи дали ще бъдем дос-
тойни наследници на предците 
си и достойни предци на онези, 
коитоидват след нас.

Паметта е центърът, около 
който в книгата се събират и 
наслагват преживелици, внуше-
ния, събития, радости и сълзи, 
любов, поклон, благодарност, 
признателност. И над всичко 
– дела, дела, дела... Защото па-
метта има много измерения. Тя е 
не само функция на съзнанието, 
способност да помним и живеем 
с онова, което е било преди нас. 
Преди всичко тя е наше лично 
участие в съхраняването на 
историята, в изграждането на 
спомена за случилото се, в оста-
вянето на знаци, по които идва-
щите след нас ще знаят за нас и 
за нашите предци. Самата книга 
е памет, дело за запазването на 
паметта. Памет лична и колек-
тивна. Памет за незнайните ни 
деди и за рода, сред който непо-
средствено сме расли. Памет за 
стореното от нас днес.

Макар че разказва за исто-
рически събития от близкото ни 
и по-далечно минало, „Памет за 
Тракия“ не е учебник по история. 
Но със сигурност е учебник по 
родолюбие, белязан от сърцето! 
Съставена е от четири части: 
„Крепост на българщината“, „Тра-
кийската памет разказва“, „Вгра-
дената тракийска памет“ и „В 
родните места на предците ни“. 
Но преди тях са включени два 

разказа („През погледа на едно 
дете“ и „Сватбената премяна на 
леля Керана“), чрез които автор-
ката съприобщава своята съдба 
с колективната - на бежанците 
от Тракия, злочестите деца на 
българската история. Това пре-
допределя високия емоционален 
градус на споделеното тук и в 
следващите раздели на книгата 
и оправдава всичко. И, разбира 
се, съпричастието - едно от 
най-естествените човешки 
качества - към людската мъка, 
към незаслуженото страдание. 
Оказва се, че в съпричастието 
се таи огромна съзидателна 
сила. Благодарение на нея Съюз-
ът на тракийските дружества 
в България не просто се въз-
роди от съсипните, но и откри 
нови пътища за развитието си, 
нови посоки за дейността си. 
Мисленето стана по-мащабно, 
европейско. Делата прехвърлиха 
границите на страната.

Тъй и завещаха предците 
ни: „Не забравяйте, но не от-
мъщавайте!“ И затова – през 
изплаканите и неизплакани сълзи 
в очите им, през безмерната 
печал в душите им, през стаения 
упрек към онези, които можеха да 
помогнат и не помогнаха, през 
мълчаливия им протест към съд-
бините – небивала дейност на 
потомците по възстановяване 
на паметта (издирвания на оче-
видци и записи на разказите им, 
издигане на паметници, паметни 
плочи и знаци, провеждания на 
паметни събори, поклонения, 
тържества и вечери, научни кон-
ференции...). За да не забравяме! 
И все в името на живота, а не 
на смъртта – Тракия без грани-
ци, Тракия на сърцата. За да не 
отмъщаваме!

Петра Мечева разказва за 
стореното от СТДБ през погле-
да на председател на тракийско-
то дружество „Одринска епопея“ 
в Стара Загора и председател 
на Тракийския женски съюз. Раз-
казва и за приноса на староза-
горските тракийци в съзиждане-
то на паметта. Като жена раз-
казва просто и ясно, разбрано. С 
чувствително безизкусно слово 
предава послания. Който има уши 
– да чуе, да знае, да помни. Така 
постепенно през нас се откроя-
ва и нейният образ – като един 
от съзидателите на възродена-
та тракийската организация, 
като един от строителите на 
съвременна Стара Загора.

Дай Боже да се появат 
повече книги за паметта! Дай 
Боже да се появят повече книги 
за Тракия! Защото са книги за 
съзиданието!

ДУХОВНОСТ

Духовно огнище в Одрин Книга за Книга за 
паметтапаметтаБългарската мъжка гимназия „Д-р Петър Берон“ 

Проф. Иван 
ФИЛЧЕВ

1 Грую Манев

Българската гимназия в Одрин

Петра 

Мечева. 

„Памет за 

Тракия“ – 

Хасково 

2011 г.
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Централното ръководство на Съюза на 
тракийските дружества в България е 
подготвило специално Свидетелство 
за дарение, което ще получат всички 
дарители, дали своята лепта за 
издигането на паметника на Капитан 
Петко Войвода в Киев. Централното 
ръководство на СТДБ и редколегията 
на вестник „Тракия“  изказват своята 
голяма благодарност към всички 
бизнесмени, кметове и общественици, 
които ни подкрепиха със своята 
финасова и морална помощ, за да се 
осъществи това високоблагородно и 
патриотично дело. 
Най-големите дарители, уважили 
тракийската организация и 
подпомогнали за осъществяването на 
нейната инициатива, са:

Георги ГЕРГОВ, собственик и управител 
на Пловдивския панаир
Николай КЪЛБОВ, изпълнителен директор 
на „Спарки елтос“ АД, Ловеч
Д-р. инж. Лъчезар ЦОЦОРКОВ, 
изпълнителен директор на  „Асарел 
Медет“ АД, Панагюрище
Адвокат Дамян ГЕОРГИЕВ, 
кандидат-кмет на Стара Загора, 
подкрепен от СТДБ
Доц.  д-р Овид ФАРХИ, ректор на 
Техническия университет – Варна 
Доц. д-р Анна НЕДЯЛКОВА, ректор на 
Варненския свободен университет
Павлин НИКОЛОВ, управител на 
„Интерком груп“ ООД
Паньо Д. ПАНЕВ, управител на „Елит-
Пътна сигнализация“, Варна
Алексей БЕЛЕНКИЙ, член на ВК на СТДБ

Сред най-големите спомоществователи 
на проявата е и Красимир ПРЕМЯНОВ, 
който предоставя средства за 
изграждането на паметника, преди да 
приеме поста председател на СТДБ и 
след това, а също така и:

Кмет на Община Варна и кандидат-кмет 
Кирил ЙОРДАНОВ
Кмет на Община Пловдив и кандидат-
кмет Славчо АТАНАСОВ
Кмет на Община ИВАЙЛОВГРАД  и 
кандидат-кмет Стефан ТАНЕВ
Парламентарната група на КОАЛИЦИЯ 
ЗА БЪЛГАРИЯ с председател Сергей 
СТАНИШЕВ
Федерация за приятелство с народите 
на Русия и ОНД с председател проф. 
Захари ЗАХАРИЕВ
ВБМД ЛТД Търговско представителство 
с представител Веселин БАЛЕВ, потомък 
на Златю войвода

В инициативата по събиране на 
средства се включиха активно и членове 
на Централното ръководство на СТДБ:

Стефан ГРУЕВ, главен секретар на СТДБ
Милен ЛЮЦКАНОВ, 
зам.-председател на СТДБ
Петра МЕЧЕВА, председател на ТД 
„Одринска епопея“ – Стара Загора
Румяна ВЪЛЧЕВА, председател на ТД 
„Капитан Петко Войвода“ – Варна

Нонка МАТОВА, председател на ТД 
„Войвода Руси Славов“ – Пловдив

Включиха се също тракийски дружества 
от цялата страна: 

Тракийско дружество „Капитан Петко 
Войвода“ – Варна
Тракийско дружество „Одринска епопея“ – 
Стара Загора
Тракийско дружество  „Войвода Руси 
Славов“ – Пловдив
Дружество „Тракия“ – Ямбол 
Тракийско дружество „Георги Сапунаров“ 
– Хасково 
Тракийско дружество „Стоян Мавродиев“ 
– Търговище 
Тракийско дружество „Родопи“ – 
Асеновград
Тракийско дружество – Свиленград
Тракийско дружество – Димитровград
Тракийско дружество „Капитан Петко 
Войвода“ – Казанлък
Тракийско дружество – Момчилград
Тракийско дружество „Бояджик“ – с. 
Ветрино
Тракийско дружество – Бузовград
Тракийско дружество – с. Хрищени
Тракийско дружество „Капитан Петко 
Войвода“ – с. Крън
Тракийско дружество – Самоков

Със свои средства се включиха още 
и много други тракийци и българи 
патриоти:

Бойко АНГЕЛОВ
Василиус  МЕЛЛИОС
Величко ПАЧИЛОВ
Верка СЕКУЛОВА
Проф. Делчо ПОРЯЗОВ
Добромир ДЖИКОВ
Донка СТАМЕНОВА
Еди АВЕТИСЯН
Елена АЛЕКОВА
Живка ТОДОРОВА
Иван КАЛОЯНОВ
Иван СЛАВОВ
Калоян ЧАКЪРОВ
Каля КИРЧЕВА
Кичка М. ДИМИТРОВА
Константин КАВАРДЖИКОВ
Красен КОСТОВ
Красимир СТАНЕВ
Манол МИХАЙЛОВ
Мария АНДОНОВА
Мария ПРЕМЯНОВА
Милка СПАСОВА
Недялко КОМНЕВ
Никола ГАРИПОВ
Никола КИРЕВ
Николай КЪЛБОВ
Орлин ПОПОВ
Петко ПЕТКОВ
Петър КУРУМБАШЕВ
Петър ХРИСТОВ
Теодора АЙМАЛИЕВА
Тодор МИНЧЕВ
Христина МИЛУШЕВА
Юлиян ГЕНДОВ 
Янчо ВАСИЛЕВ
Вестник „Тракия“  ще публикува 
в следващите броеве и други 
спомоществователи на тракийската 
инициатива. 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – НАРОДНО СЪБРАНИЕ

София, 10.03.2011 г.

До
г-н Костадин Карамитрев,
председател на Съюза на тракийските дружества в България

Уважаеми господин Карамитрев,
По повод Вашето писмо до председателя на Народното съ6рание с искане парламентът да подкрепи 

финансово изграждането на паметник на Капитан Петко Войвода в гр. Киев - Украйна, Ви уведомявам 
следното.

Като държавен орган на бюджетна издръжка по закон Народното съ6рание може да дарява средства 
само на учебни и социални заведения, които се финансират от държавния бюджет.

Поради тази причина няма възможност да Ви бъдат отпуснати
средства от Народното съ6рание.
Молбата Ви за помощ предоставяме за сведение на всички парламентарни групи в 41-вото Народно 

съ6рание.
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

ИВАН СЛАВЧОВ /подпис/

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

София, 10.03.2011 г.

До
г-н Костадин Карамитрев,
председател на Съюза на тракийските дружества в България

ОТНОСНО: фининсова подкрепа на паметник на Капитан Петко Войвода в Киев, Украйна
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАРАМИТРЕВ,
Министерството на културата приветства инициативата на Съюза на тракийските дружества да 

увековечи и извън България - в Киев, Украйна - паметта на националния ни герой Капитан Петко Войвода. 
Посветил живота си на освобождението на българите в Тракия, Капитан Петко Войвода участва и в 
Руско-турската война 1877-1878 г. и засвидетелства своята всеотдайност към свободата на Отечест-
вото и неговите съдбини.

Паметникът, с който ще бъде отбелязано пребиваването на Капитан Петко Войвода, макар и за 
кратко време, в имението му в Киевска губерния, дарено от император Александър II, е свидетелство за 
преклонението на потомците пред неговото родолюбиво дело и дълбоката му привързаност към Бълга-
рия.

Необходимо е да Ви информирам обаче, че в бюджета на Министерството на културата няма предви-
дени средства за изграждане на мемориали и паметни знаци за събития и исторически личности.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КАРАМИТРЕВ,
Като пожелавам успех на Вашата инициатива, вярвам, че ще имате възможност да осигурите не-

обходимите средства от други източници, за да се отдаде още веднъж заслужена почит към големия 
български,патриот Капитан Петко Войвода.

Заместник-министър:

д-р Тодор Чобанов /подпис/

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ОП „СТАРА СОФИЯ“ СЪС СОФИЙСКИ ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ

София, 28.07.2011 г.

До
г-н Красимир Премянов,
председател на Съюза на тракийските дружества в България
Копие:
До г-н Христо Ангеличин,
зам.-кмет на Столична община

Уважаеми г-н Премянов,
ОП „Стара София“ със Софийски исторически музей подкрепя инициативата на Съюза на тракийски-

те дружества в България за тази кауза. Безспорно личността на Петко Киряков и неговата мащабна дей-
ност в Беломорска Тракия и Източните Родопи, кактo и безценната помощ, която той и ръководеният от 
него отряд оказват на руските войски по време на Pycко-тypcкатa война (1877-1878 г.), осмислят напълно 
намерението за изграждането и откриването на паметник в гр. Киев, Украйна.

В бюджета на ОП „Стара София“ със Софийски исторически музей не се осигуряват средства за 
подпомагане на подобни инициативи. Институцията, която би могла да ви подкрепи, е Столична община. 
Решенията за дарения се взимат от Столичния общински съвет и ние не възразяваме, ако Столична об-
щина намери необходимия ресурс и подпомогне финансово изпълнението и монтажа на паметника.

Директор на ОП „Стара София” със Софийски исторически музей

инж. Борис Чилев /подпис/

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – КАБИНЕТ НА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

София, 05.08.2011 г.

До
г-н Красимир Премянов,
председател на Съюза на тракийските дружества в България

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕМЯНОВ,
Във връзка с Ваше писмо с вх. № 08.02-70/11.07.2011 г., постъпило в кабинета на министър-председателя, 
Ви предоставям приложено копие на становище на министерство на културата.

Приложение писмо: вх. № 08.02-70/29.07.2011 г.
НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА НА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

РУМЯНА БЪЧВАРОВА /подпис/

Приложеното писмо:

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

27.07.2011 г.

До
г-жа Румяна Бъчварова,
началник на кабинета на министър-председателя на Република България

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО БЪЧВАРОВА,
Във връзка с постъпилото писмо от Централното ръководство на Съюза на тракийските дружества 

в България и отправените от неговия председател г-н Красимир Премянов предложения предоставям на 
Вашето внимание следното становище:

Министерството на културата приветства инициативата да бъде издигнат паметник на Капитан 
Петко Войвода в украинската столица Киев.

За съжаление поради настъпилата световна финансова и икономическа криза, в която културата е 
една от най-потърпевшите сфери, и поради намаляване на бюджета на всички ведомства като една от 
антикризистните мерки на правителството на България Ви уведомявам, че Министерството на култу-
рата няма планирани средства да подкрепи реализирането на тази патриотична инициатива.

С уважение:

Ива Петрони, 

началник на кабинета на министъра на културата

Все някога идва ВидовденВсе някога идва Видовден
Паметникът на Капитан Петко Войвода в Киев бе издигнат със средствата на родолюбиви българи и тракийци

ТЕ НИ ОТКАЗАХАТЕ НИ ПОДКРЕПИХА

Подписката за набиране на средства е открита до окончателното изплащане 
на паметника. Призоваваме всички тракийци и българи патриоти да продължат 
своите дарения. Те могат да се правят в тракийските дружества в страната, 
в Централното ръководство на СТДБ в София и по банков път на следните 
сметки:

Банка Регионална инвестиционна банка - Варна

IBAN BG39RIBR92100000000347 BIC RIBRBG22 – в лева

Банка ДСК, Клон 1, „Батенберг“ № 6 – София

IBAN BG34STSA93000001683816 BIС STSABGSF – в лева
БЕЗ КОМЕНТАР!
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Българските християнски     селища в Западна ТракияБългарските християнски   

Национално поклонение в АвренНационално поклонение в Аврен
От стр. 1

В 10.30 часа бе отслужена 
панихида пред паметника с из-
писаните имена на жертвите, 
проведена от апостола на тра-
кийската Родопа планина отец 
Боян Саръев.

Точно в 11.00 часа търже-
ствата бяха открити от кмета 
на с. Аврен Димитър Антонов. 
След встъпителните думи в 
памет на жертвите той отново 
постави въпроса за откриването 
на КПП Аврен - Комотини, подет 
още преди години.

Прочувствено слово за 
тракийските събития от 1913 г. 
произнесе Петра Мечева, пред-
седател на Тракийския женски 
съюз (словото поместваме от-
делно).

Съпричастни към съби-
тието бяха със своите слова 
депутатката Цвета Караянева и 
зам.-кметът на Крумовград.

Красимир Премянов при-
ветства гости и тракийци на 
събора поклонение и подчерта, 
че въпреки трагичните събития 
ние твърдо отстояваме девиза 
на тракийци „Не забравяйте, но 
не отмъщавайте“. Той говори и 
за бъдещото развитие на този 
красив край на България. Кра-
симир Премянов връчи на худо-
жествени колективи, отлично 
представили се на Националния 
тракийски фолклорен събор „Бо-
городична стъпка“ - 2011, Стара 
Загора. Специалната награда на 
СТДБ бе връчена на НЧ „Съзнание 
-1890“, на с. Жълти бряг, Хасков-

ско - красиво оформена грамота 
и сумата от 200 лв. 

Специалната награда на ТД 
„Одринска епопея“ - Стара Заго-
ра, грамота и сумата от 200 лв. 
бе връчена на НЧ „Народни буди-

тели“ в с. Аврен.
Специалната награда на 

кмета на Старозагорските 
минерални бани се връчи на Тра-
кийското дружество на с. Малък 
Девисил.

Поклонението продължи с 
поднасяне на венци и цветя от 
СТДБ, ТЖС, Тракийско дружество 
„Одринска епопея“ - Стара Заго-
ра, ТД - Кърджали, венци и цветя 
от областния управител на 

Кърджали и още много тракийски 
дружества, тракийци и граждани 
от страната.

Последваха изяви на худо-
жествени колективи от с. Аврен, 
Кърджали, Стара Загора и др.  

ЗАПАДНА (БЕЛОМОРСКА) ТРАКИЯ

Понятието Западна Тракия, 
като територия, добива граждан-
ственост след края на Първата 
световна война. Тогава тази те-
ритория се отнема от България в 
полза на страните победителки, 
но само след шест месеца е пре-
отстъпена на Гърция. Това е те-
риторията между реките Марица 
и Места, отнета от България в 
полза на Гърция.

В пределите й влизат бив-
шите Гюмюрджински, Дедеагачки 
и част от Одринския турски сан-
джак.

В турската империя най-
нисшата административна едини-
ца е нахия (община), след нея кааза 
(околия), санджак (окръг) и вилает 
(област).

След 1878 г. цяла Тракия по-
пада в Одринския вилает. Само 
една малка част около столицата 
остава в чертите на Цариградския 
вилает.

В Гюмюрджинския санджак 
влизат Гюмюрджинска, Ксантийска, 
Ахъчелебийска (Смолянска), Даръде-
ренска (Златоградска), Егридерен-
ска (Ардинска), Рупчоска (Девинска) 

и Султан - Ерийска (Момчилградска 
и Крумовградска) кааза.

В територията на Западна 
Тракия от този санджак влизат 
изцяло Ксантийска и Гюмюрджинска 
кааза и само част от останалите.

В Дедеагачки санджак влизат 
каазите Дедеагач, Софлу и Енос. 
Дедеагачка и Софлийска каази са в 
Западна Тракия, а Енос - в Източна 
Тракия.

През 1915 г., в резултат нa 
върната  от Турция територия, е 
създаден Караагачки окръг в преде-
лите на България. В него влизат 
Ивайловградска, Свиленградска, 
Димотишка и част от бившата 
Одринска околия.

Българското население в 
Беломорска Тракия, в рамките на 
османската империя, е било съсре-
доточено в старите български 
селища в Родопите Доган Хисар, 
Сачанли, Тахтаджик, Пишман, Яну-
рен, Дервент, Манастир, Балъкьой, 
Голям Дервент, Еникьой, Габрово, 
Ксантийско и др. Те захранвали с 
християнско население градовете, 
а така също и полските села, изо-
ставени от жителите им турци. 
Този процес на демографски рас-
теж на българската общност в 
Беломорска Тракия се развивал с 
ускорени темпове. Не само  в сели-
щата майки нараствало население-
то, но и в селищата, в които вече 
имало  преселници. Този процес 
бил нарушен след Руско-турската 
освободителна война, когато голя-
ма част от населението тръгнало 
след изтеглящите се освободител-
ни войски. Голям отлив на население 
тогава отбелязали селища като 
Балъкьой – 300 семейства, Янурен – 

300 семейства,  Доган Хисар, Фере, 
Софлу и много други. Макар че ня-
кои от изселниците се  завърнали 
след дадената амнистия от Турция, 
населението до 1912 г. не могло да 
се възстанови в сравнение с 1878 г.

Борбата за самостоятелна 
българска църква в Беломорска Тра-
кия била много трудна, тъй като 
Турция, подтиквана от Патриар-
шията, не разрешавала регистра-
ция на българската църква в този 
регион, въпреки че в една епархия – 
Маронийската, от 33 селища само 
4 били гръцки, и то - гъркомански. 
Чисти гърци вероятно имало само 
в Мароня, но и там голяма част от 
жителите били с български корени.

Учебното дело се развивало 
успоредно с църковната борба, 
макар че в някои селища български 
училища били открити доста преди 
църквата да премине към Екзархия-
та. В повечето случаи веднага след 
като селото се присъединяло към 
Екзархията, откривали българско 
училище. Имало български селища, 
особено в Димотишко и Одринско, 
в които процесът на погърчване 
започнал доста рано. Това са така 
наречените парапанковци. В други 
селища населението било двуезич-
но – с турски и български език, т.е. 
огагаузено. Такива селища били 
Саръхадър, Татаркьой, Булаткьой, 
Сарсали и Сусуркьой. Селища, кои-
то до 1912 г. не  били преминали 
към Екзархията, например Мараш, 
Комарли, Макри, Кърка, Урумджик 
били наричани патриаршистки.

В Беломорска Тракия била 
създадена революционна мрежа за 
подготовка за избухване на въоръ-
жено въстание. По-дейно участие 

взели селата, които били отхвърли-
ли по-рано Патриаршията. 

На 5 октомври 1912 г. избухва 
Балканската война. След победата 
в тази война, на основание  под-
писания Лондонски мирен договор, 
България получава земите на за-
пад от линията Мидия – Енос, до 
поречието на р.Струма, а също 
така част от територията на 
Македония. На 16 срещу 17 юни 1913 
г. избухва Междусъюзническата 
война. На 28 юли 1913 г. е подписан 
Букурещкия мирен договор, узаконя-
ващ резултатите от Междусъюз-
ническата война. На 16 септември 
1913 г. е подписан Цариградския 
договор между България и Турция, 
според който Беломорска Тракия 
остава в България. На 24 август 
1915 г. е подписана Софийската 
конвенция между България и Турция, 
с посредничеството на Германия, 
с която се уточняват границите 
между България и Турция. На Бълга-
рия е върната територия от над 
2 хиляди кв.км, намираща се на 
десния бряг на р. Марица, срещу гр. 
Одрин, в която попадат Димотишка 
околия и части от Свиленградска, 
Ивайловградска и Одринска околии. 
На България се дава и една ивица, 
широка не повече от 2 км.  по левия 
бряг на р. Марица - до устието и.

На 27 ноември 1919 г. е под-
писан Ньойският мирен договор, 
с който България губи Западна 
Тракия. На 24 май 1920 г. Западна 
Тракия е предадена от Антантата 
на Гърция.

На 19 септември 1924 г. е 
подписан протокол за уреждане на 
малцинствените проблеми между 
България и Гърция. Подписан е от 

външните министри Калфов и  По-
литис. Този протокол, след като 
Гърция изконсумира ползата от 
подписването му, не е ратифициран 
от нейния парламент. На базата 
на този протокол става „добро-
волното“ изселване на българите 
от Тракия.

На 8 декември 1927 г. е под-
писана спогодбата Кафандарис 
– Моллов, уреждаща имуществе-
ните проблеми на изселилите се 
от Тракия тракийски българи, а от 
България - „гърци“.

Всъщност ето какъв е резул-
тата - Тракия се обезбългарява. 
Едно население, което е успяло 
да потвърди своята национална 
идентичност в многобройни борби 
с гръцката църква,  нежелаещо да 
остане под гръцка власт с про-
менена идентичност, е принудено 
да напусне територията, в която 
е живяло  хилядолетие. В същото 
време  друго българско население, 
живеещо в България с позамъглено 
национално съзнание, но говорещо 
езика ни, е принудено да се засели в 
Тракия. Така България губи двойно, 
защото и се отнема територия и 
население, чието българско съзна-
ние било започнало да се възвръща. 
Именно за това население д-р Не-
вена Даскалова пише своята книга 
„Кариоти“.

След гръцко-турската война 
през 1922-23 г. бежанците от Из-
точна Тракия се заселват в Запад-
на Тракия. Голяма част от тях са 
българи патриаршисти. 

Изводът, който може да се 
направи е, че сега в Западна Тракия 
живеят в голямата си част погъ-
рчени в различни периоди от исто-

Тракийци от цялата страна бяха в Аврен

Децата от Кърджали ...

Официалните гости

... и от Аврен

Димитър 
ШАЛАПАТОВ
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Българските християнски     селища в Западна Тракия  селища в Западна Тракия

В името на България и Христовата вяра
За кой ли път жени 

тракийки от цялата страна 
се стичат тук, в този красив 
край на България, за поклонение 
и почит! За кой ли път българи 
патриоти от тракийската 
Родопа планина, закрилница на 
хайдути и прокудени българи, 
пристъпят тук! За кой ли 
път България прави поклон 
пред един величав подвиг, 
пред подвига на 42 жени и 
невръстни деца, непокорни към 
петвековния поробител, за да 
защитят името си българско и 
Христовата  вяра.

Кой ги научи така твърдо 

да защитават достойнство и 
чест, род и родина?

Тяхната академия на 
живота беше семейното 
училище със силен български 
дух, тук те получаваха първите 
уроци от деди и бащи как гордо 
да носят името българин и да 
бранят семейната и родовата 
чест и християнската си вяра.

Нима не е героизъм с 
месеци да бъдеш подлаган на 
жестоки инквизиции, да слушаш 
воплите на беззащитните си 
рожби на по две, три и четири 
години, гладни вперили поглед в 
теб с надеждата да ги спасиш, 

нахраниш и изведеш на простор 
и слънце!

А ти си в окови и не можеш 
да сториш това.

Днес това жестоко 
изпитание може да разбере 
само жената майка, която дава 
живота.

Даже когато измъчената 
група от 42 жени и деца е 
отведена на това тъмно и 
усойно място в местността 
Мъгленик край с. Аврен, 
виждайки зейналата пропаст 
и дълбоките канари, майките 
решават да намерят смъртта 
заедно със свидните си рожби 
и да станат плячка на дивите 
зверове, но да останат 

неопетнени с името българка и 
с чистта християнска вяра.

И днес този подвиг, 
погледнат от върха на XXI 
век, когато човеците са се 
вкопчили в борбата за власт 
и богатство, ни кара да се 
питаме дали сме достойни пред 
паметта на жертвите. Редно е 
всеки от нас да се замисли.

За тези мъченици, 
за тяхната нравствена и 
християнска чистота, за 
тяхната преданост пред 
олтара на отечеството. 
Тракийският женски съюз чрез 
СТДБ предлагаме тези 42 
жени и деца от с. Манастир, 
Беломорска Тракия, и в 

подкрепа на отец Боян Саръев 
200 невинни деца, останали 
жертва на турския башибозук, 
жестоко убити край с. Глумово, 
Илиева нива, през далечната 
1913 г. Светият синод на 
Българската православна църква 
да ги КАНОНИЗИРА И ОБЯВИ ЗА 
СВЕТЦИ.

Защото няма по-кървави 
и героични моменти в най-
новата история на България от 
Баташкото клане, от кървавите 
убийства на тези 42 жени 
и деца и 200- та невръстни  
тракийчета, станали жертва в 
името на България и своя род и 
родина.

Поклон пред паметта им!

Венецът на СТДБ Авренци също поднесоха венец                                        Снимки: Методи Бунджулов

Слово на Петра Мечева в Аврен

рията ни българи.

ГЮМЮРДЖИНСКА ОКОЛИЯ
Гюмюрджинска кааза е най-

голямата в Западна Тракия. Към 
1912 г. тя наброява около 160 села, 
от които 26 български екзархист-
ки, 7 български патриаршистки, от 
тях 3 с огагаузени българи. Оста-
налите, в по-голямата си част тур-
ски и българомохамедански, са били 
почти изцяло селата в  Балкана. 
Гръцко е било само Мароня, в което 
са живеели и българи. Силен бил 
гръцкият елемент в Гюмюрджина, 
но той бил създаден на база погъ-
рчени през годините българи. Таки-
ва ядра на гърцизъм се срещали в 
гъркоманските села Ирджан Хисар, 
Кючуккьой и Ясъкьой, чийто произ-
ход е изцяло български.

Български екзархистки 

селища са:

1.  Гюмюрджина (Комотини) – 540 
къщи, от които 380 патриар-
шистки, през 1912 г.; 1100 къщи 
през 1920 г.

2. Българска Сарджа (Каламока-
стро) – 20 къщи
3. Денизлер (Пелагиа) – 60 къщи
4. Евренкьой (Евринос) – 40 къщи
5.  Кърчифлик (Кирцифлик) – 20 къщи. 

Днес не съществува.
6.  Каледжидере (Каситера) – 500 

къщи
7.Караачкьой (Диони) – 140 къщи
8.  Каракурджали (Крофили) – 160 

къщи
9. Къзлар (Кизарио) – 70 къщи
10. Козлукьой (Каридиа) – 100 къщи
11. Кушланли (Ксилагани) – 350 къщи
12. Мароня – 100 български къщи
13. Ортаджи (Амвросиа) – 80 къщи
14. Кър Сарджа (Месоуни) – 70 къщи

15. Софулар (Аскитес) – 90 къщи
16. Лефеджилер (Лофари) – 60 къщи
17.  Манастир (Монастири) – 500 

къщи
18. Сачанли (Пондики) – 600 къщи 
19.  Хаджилар (Проскенитес) – 250 

къщи
20. Чадърли (Стрими) – 250 къщи
21. Шапчи (Сапес) – 100 къщи
22. Ясъюк (Ясио) - 70 къщи
23. Дерекьой (Пандросос) – 120 
къщи
24. Фатиряка –70 къщи.  Днес не 

съществува.
25.Чобанкьой (Сикурахи) – 250 къщи

26.Беятли (Пагоуриа) – 70 къщи
27.Аткьой – 45 къщи.  Днес не 
съществува.   
Български патриаршистки села

1.Ирджан Хисар (Гратини) – 70 къщи
2.Кючуккьой (Козмио) - 120 къщи.
Църквата е „Св.Атанас“
3.Черибашкьой (Протато) – 50 
къщи
4.Ясъкьой (Ясмос) – 250 къщи
5.Сусуркьой (Состис) – 50 къщи, 

огагаузени българи
6.Булаткьой (Асомати) – 60 къщи, 
огагаузени българи
7.Сарсали (Салпи) – 50 къщи 

Анастас Разбойников пише, 
че произходът на селата Ясъкьой 
и ксантийското Коюнкьой е от 
родопските българи, защото по 
говор и носии приличали на тях. 
Тяхното погърчване започнало 
през втората половина на 19 век. 
През 1912 г. са били останали под 
влиянието на гръцката патри-
аршия и са смесвали езика си с 
гръцки думи. А селата Булаткьой 

и Сусуркьой били заселени с бълга-
ри от Хасковско. Тяхното идване 
било доста отдавна. Били скъсали 
роднинските връзки с родните 
си села, което станало причина, 
при съвместния им живот с по-
многобройно турско население, да 
приемат езика им, т.е. огагаузили 
се. Към 1912 г. знаели български 
език, но повече ползвали турски.

През 1847 г. пътешестве-

никът Винкел сочи селата Ирджан 
Хисар и Кючуккьой като чисто 
български, но гръцката църковна 
пропаганда успява да ги задържи 
в лоното на гърцизма. За село 
Черибашкьой се знае, че в него са 
отивали да работят на зеленчуко-
вите градини много българи. Някои 
от тях се заселили със семейства-
та си там и така селото станало 
смесено с турци.
Турски села, в които се заселили 

българи след 1913 г.

1. Демир Бейли (Венна)
2. Имарет чифлик (Имерос)
3. Кюпю (Тинос)
4. Ирджан (Арисви)
5. Бекиркьой (Велкио)
6. Долапчилар (Строфи)
7. Дур Хасанлар (Неда)
8. Ашал Махле (Арсакио)
9. Балдъран – не съществува
10. Ени Балдъран (Неа Санта)
11. Кайбикьой (Хамило)
12. Козлукебир (Ариани)
13. Куштепе (Аетокорифи)
14. Курджали (Ликио)
15. Мюселимкьой (Микро Писто)
16. Паямлар (Плагиа)
17. Ташлък (Петрота)
18. Хаджи Мустафа (Амфиа)
19. Челебикьой (Архонтика)
20. Юч Къзлар (Никитес)
21. Черибашкьой (Протато)
22. Каратепе (Дрими)
23. Томрукьой (Докос)
24. Пазаркьой (Агора)
25. Чифлик Палас (Тцифлики)
26. Кючук Сиркели (Ксиада)
27. Басъркьой (Пасос)
28. Балхуркьой (Врагя)
29. Ташканлар (Кинира)
30. Тустукьой (Кикидио)
31. Уйсали (Исамо)

32. Малка Доганджа (Микро Дука-
то)
33. Голяма Доганджа (Мега Дукато)
34. Хаджи махале (Агиохори)
35. Голямо Сиркели (Филира)
36. Караджакьой (Аратос) 

След опожаряването на село 
Сачанли, жителите му се наста-
няват в Мароня - 60 семейства, 
Каратепе, Тарлъкьой, Козлукебир, 
Мюселимкьой, Кючуккьой, Балдъран, 
Пазаркьой, Чифлик Палас, Басуркьой, 
Шапчи, Ирджан Хисар, Ючкъзлар, 
Курджали, Сиркели, Хаджимуста-
факьой, Ташканлар, Ташлък. Още на 
втората година  тези, които били 
в Мароня и Ирджан Хисар, ги на-
пущат и се заселват в Козлукебир, 
където си построяват църква. 
Свещеник бил Илия Ангелов. От 
Димитър Славков, племенника на  
Илия Славков, знам, че камбаната 
от църквата в Сачанли е монтира-
на именно там.

Трябва да се знае, че през 
лятото на 1913 г. кланетата на 
пленените българи от околните 
села стават именно в това турско 
село. Има разлика между българско-
то Козлукьой (Каридиа), в близост 
до Гюмюрджина и това, което е в 
близост до Шапчи. Част от Калед-
жидеренци се заселват в Куштепе, 
в Евренкьой и Шапчи. Манастирци 
са били настанени в Хаджи Му-
стафакьой, Черибашкьой, Ирджан и 
Кючуккьой.

Аткьойци били настанени в 
Шапчи, а някои чобанкьойци в Ма-
кри.

В селата Кючуккьой, Кърка, 
Голямо Сиркели, Имарет чифлик, 
Куштепе, Ясъкьой, Небикьой били 
настанени българи от Мала Азия.

Църквата „Св. Атанас“ в с. Кючуккьой
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И на 90 иска да пее пред голяма публика 
На 11 декември солистката 

на момчилградската тракийска 
група Кера Станкова ще навърши 
80 години. За принос в национал-
ното тракийско движение тя 
получи златен медал „Капитан 
Петко Войвода“. 

Предстоящият й юбилей 
беше повод да я посетим в дома 
й в Момчилград. Съпруга на во-
енен, работела през целия си 
живот при военните, леля Кера е 
стъкмила своя дом по войнишки - 
подредено и красиво.

Измежду най-ценните неща 
е портретът на баща й Атанас 
Василев, народен певец, или как-
то го знаят от Тракийския клуб 
в Кърджали - бай Ташо. Той е но-
сител на 10 златни и 5 сребърни 
медала. Другото ценно нещо на 
леля Кера е тракийската й носия, 

с която се е явила за първи път 
на сцената преди 61 години. Във 
Военния клуб в Кърджали посре-
щали Новата 1950 г.  

Започнала е да се изявява 
още на 15 години. В родното й 
село Воденци, Хасковско, винаги 
са я викали да пее по сватбите 
и са я слагали на видно място 
до кумовете. Иначе корените й 
са от Сачанли. Башибозуците 
подгонили тракийците през 1913 
година. Бягало и семейството 
на дядо й. Стигнало до брега 
на Арда, но там башибозуците 
заклали баба й, невеста на 22 
години, а дядо й успял да се спаси 
заедно с майка й, тогава бебе на 
девет месеца.

Леля Кера е била солистка 
на Фолклорен клуб в Кърджали. 
Основателка на фолклорните 

групи в Подкова и Момчилград. 
Заредили се медалите и грамо-
тите - от Националния фолкло-
рен събор в Рожен, от събора на 
народното творчество „Китна 
Тракия пее и танцува”, от надпя-
ването в Златоград „Родопите 
и Космосът“, от Националния 
събор в Копривщица... Пяла е и 
пред Добри Джуров, и при об-
съждането на филма „Капитан 
Петко войвода“ с участието на 
Васил Михайлов и целия творче-
ски екип.

Синът й Данчо е бил солист 
във военен хор, а по-малкият, 
Наско - солокитарист и певец в 
ученически хор. Внукът й Лука е 
певец, а другият внук, Антон - 
танцьор. 

Леля Кера желае да пее дори 
на 90 години. Кера Станкова

 Марко Недялков е роден 
на 15 септември 1931 г. в 
село Овчи кладенец, Ямболско. 
Завършва българска филология 
в СУ „Св. Климент Охридски“. 

Умира на 11 септември 1993 г. 
в София.

Редактор е във вестник 
„Народна младеж“ и Българско 
национално радио, редактор 
и директор на издателство 
„Народна младеж“. Автор е на 
повече от 40 книги - поезия, 
проза, есеистика - „След хиляда 
години раздяла“ (любовна 
лирика), „Зорницата за мама 
плаче“, „Ще си останем същите 
момчета“, „Никой не умира 
по желание“, „Моят и твоят 
приятел Пеньо Пенев“, „Кой 
пита за годините на птиците“ 
и др. Негови произведения са 
превеждани на руски, немски, 
японски, арабски и други езици.

Основен мотив в 
творчеството му заема 
темата за родния край – 
неговата история, природа и 
хората от Тунджалъка.

Стефан Чирпанлиев:

„Марко Недялков се радва 
на необикновена популярност, 
особено сред хората от равна 
Тракия, от Тунджалъка. Нямат 
чет стиховете му, посветени 
на родния край, на мъдрите, 
търпеливите, справедливите 
люде от тунджанска Тракия, 
хора с широки души, жадни за 
красота и истина. Тук, където 
е неговият корен, Марко 
изпя най-хубавите си песни. 

Чувстваше се като Антей, 
който добива могъщество при 
съприкосновение със земята.“

Илко Капелев:

„Със своите над 40 книги 
певецът на Тунджанския край 
създаде една нежна поетична 
държава, която завеща на 
ценителите на изящната 
словесност. Тъжно е, че 
„повелителя“ на тази държава 
го няма.“

   

Атанас Желязков:

„От първите до 
последните си дни Марко 
Недялков бе истински 
гражданин, мислеше, 

подпомагаше и воюваше за 
добруването на хората от 
нашия край. Последната, 
предсмъртната му книга също 
носеше полъха на родното, 
скъпото. Само един голям 
сърцевед можеше да изрече 
„Тунджа през сърцето ми тече!“.

80 години от рождението на тракийския поет Марко Недялков80 години от рождението на тракийския поет Марко Недялков

НОЩ В ЕДНО 

ТРАКИЙСКО ГРОБИЩЕ
Как всичко е така невероятно
и тъй обикновено в тоя час.
В затишието тягостно и златно
със мъртвите приказвам само аз.

А те, прелети в храсти и дървета,
във корени, треви и цветове,
превземат и ливади, и полета
и влизат като знойни ветрове
в сърцето ми,
което като свещник
от пламъците на скръбта кипи,
готово да прости на всеки грешник
и всеки гроб в сълзи да потопи.

Припада мрак.
И всичките видения се стапят 
в мрачините на нощта.
И идва онуй страшно просветление:
- С доброто се живее на света!

Бели са пъпките на дървесата, 
с бяло покрили зелените листи.
Бели са, бели са и небесата, 
кротко заронили капки сребристи.

Бели блестят като преспи реките
в кипнала пяна, по-бяла от мляко. 
В бяло се къпят на Тунджа върбите, 
вкопчили с корени 
  пясъка яко.

Бели са, бели стадата близнили, 
всички овчари са станали бели.
Бели са мойте съседки ранили, 
белите ризи на припек прострели.

Бели са, бели надгробните плочи, 
за да не губим другарите верни.
Само земята, застинала в почит 
бяло да ражда,
          остава все черна!

ЯМБОЛСКИ МОТИВ

Да имаше човешки глас земята,
би казала какви чеда отхрани.
Един е под небето Караджата
и Алтънлъ Стоян със триста рани.

По камък да ударя, 
                     ще протътне не стон,
а песен вечна за Инджето.
Ах, не талази влачи Тунджа мътни,
а мойте чувства -
химни на сърцето!

ЗЕМНА 
ПРИКАЗКА 
Аз слушам равнината – тя ми казва: 
- Седни за малко и си почини!    
Зелено мляко пий от мойта пазва 
и меден сок от мойте глъбини. 
Аз слушам равнината – тя говори: 
- Седни, от моята роса вземи! 
И ако сънна дрямка те обори, 
от себе си и мен не се срами. 
Легни си кротко, 
  с нежност ще те плисна, 
ще те завия, ще те подслоня, 
до своето сърце ще те притисна, 
ще те окъпя в свойта светлина. 
И с млечен мирис най-благоуханен 
ще те наситя, ще те освежа. 
Макар че си законен мой стопанин, 
на свойте длани аз ще те държа. 
Легни на мен, когато силно страдаш, 
легни на мен, когато нямаш глас. 
Пред мене колкото по-ниско падаш, 
триж по-високо ще те вдигам аз!

ДАЛЕЧНИ ЗВУЦИ 
Една зелена тишина
нахлу в душата ми със звуци.
…Аз пак съм в мойта равнина
при селяните с ямурлуци.
И търся с билките за лек
най-хубавото мило цвете.
Нозете ми потъват в мек
килим, изпран от дъждовете.
Целебна сминова роса
се плиска в моите зеници,
а долу, хей, една коса
събира нанизи жълтици.
И падам аз като дете
на мократа земя светиня,
която все расте, расте
под огньове от звезделина.
И в тях потъвам аз самия
като в димящи езера.
…Сега е трудно да открия,
сам себе си да разбера.
И Тунджа – моята река –
тъжи със мен, щом в нея стъпя,
че днес не мога пак така
в небето й да се изкъпя.

НАРОДНА ПЕСЕН
Народните песни отживяха своето
време като овчарските звънци.
                           Един млад поет

Още свирят гусларите стари на село
по сборове и сватби, и летни седенки
как умирал войвода с пронизано чело
във гората под гъстите дъбови сенки.

Още плачат кавали в среднощната доба
и от тях петвековната мъка ни вика.
И Петкана, и Лазар се будят от гроба
и повежда си стадото Георги Грозника.

И далеч над Михайлово сто харамии
пият вино от бъчва и вятъра свири.
Кара Кольо на коня с калпак самурлия
тръгва Индже войвода по Странджа да дири.

На два рога ковани по равно Загоре
Яна своята жалба нечута изплаква…
Недолюбено либе сред бащини двори
три години юначния Гълъб очаква…

Тунджа влачи водите си кървавомътна,
конче цвили над конник край Ямбола града.
Млад юнак в черни кърви под бука крайпътна
иска знаме над гроба си вместо награда!…

Родна песен! Ти наша разтуха и клетва,
наша люлка, люляла ни дълги столетия.
Не ли ти, родна песен, по оран и жетва
с топли сълзи оплака народа ни клетия?

Ти робиня не бе ли и черна катунка,
оросена от кръв тежкоплодна ръкойка!
Ала селянка пей над бръшняната струнка
и пресява словата за Сирма и Бойка!

Родна песен! Как твоите звуци вековни
някой днес ще сравнява с заглъхнали звънци?
На такъв отвърни със напеви бунтовни,
посипи го със цвят, ослепи го със слънце!

СТИХОТВОРЕНИЕ В БЯЛО

Юбилейната вечер, 

посветена на личността 

и творчеството на 

автора, ще се състои на 

9 ноември (сряда) от 18 

часа в Музикалната зала 

на Съюза на българските 

композитори на ул. „Иван 

Вазов“ 2.

МАРКО НЕДЯЛКОВ
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София 

Одрин и Истанбул

Полезни срещи

През последната 
седмица на септември 2011 
г. председателят на СТДБ 
Красимир Премянов осъществи 
срещи с д-р Стоян Горчивкин, 
новия генерален консул на 
България в Одеса, и с Любомир 
Попов, новия генерален консул 
на България в Одрин.

По време на срещите 
двамата консули бяха запознати 
с дейността на Съюза на 
тракийските дружества 
в България; с договора за 

сътрудничество, партньорство 
и културни връзки между СТДБ 
и  Асоциацията на българите 
в Украйна, обединяваща най-
голямата българска диаспора 
- 90% от която е с тракийски 
произход, както и с позицията 
на СТДБ по въпросите, 
касаещи имуществените 
интереси и обезщетението 
на тракийските бежанци 
и техните наследници от 
Източна Тракия и Мала Азия.

На 8 и 9 октомври 
т. г. Красимир Премянов, 
председател на СТДБ, и зам.-
председателят Милен Люцканов 
посетиха Одрин и Истанбул.

В Одрин ръководителите 
на СТДБ проведоха срещи с 
отец Александър Чакарък и с 
представители на българското 
църковно настоятелство, а в 
Истанбул - с представители 
на Българската екзархистка 
фондация и с нейния 
председател Васил Лязе.

По време на срещите 
бяха обсъдени въпроси, 
свързани с възстановяването 
на българските имоти в 
Турция и бяха уточнени 
взаимоотношенията 
между Българската 
екзархистка фондация и 

СТДБ. Бяха договорени също 
възстановяването на музейната 
експозиция в метоха към 
църквата „Св. Стефан”, в която 
ще бъдат изложени експонати, 
свързани с историята на 
тракийските българи в Турция, 
както и на възстановяването 
на български църкви в 
Лозенград. Бе съгласувано 
тракийски фолклорни състави 
и изпълнители да участват 
активно в празниците, които 
организира Българската 
екзархистка фондация.

По време на посещението 
беше решен и проблемът с 
присъствието на паметника 
на Антим I в двора на храма 
„Свети Константин и Елена”, 
срещу който преди време се 
обяви Вселенският патриарх.

Тракийци, гласувайте 
за нашите кандидати!
I. ОБЛАСТНИ ЦЕНТРОВЕ

1.   Община Пловдив – кмет ген.- майор  Нонка Дечева   

Матова и листа от 11 общински съветници.

II. ОБЩИНИ

1.  Община Асеновград – кмет Анатолий Янев Василев и 
листа от 7 общински съветници

2.  Община Родопи – кмет Илия Василев Жилов и листа 
от 7 общински съветници

3.  Община Куклен – кмет Димитър Кръстев Сотиров и 
листа от 6 общински съветници

4.  Община Доспат – кмет Красимир Смилов Долев и 
листа от 13 общински съветници

5.  Община Харманли – кмет Маргарит Тодоров Петров 
и листа от 21 общински съветници

6. Община Несебър - листа от 6 общински съветници
7. Община Поморие - листа от 6 общински съветници
8.  Община Полски Тръмбеш - листа от 5 общински 

съветници
9. Община Маджарово - листа от 8 общински съветници

III. КМЕТСТВА

1. С. Равда, Община Несебър – кмет Кольо Райков Колев

2.  С. Гюльовца, Община Несебър – кмет Васил Алексиев 

Василев

3.  С. Тънково, Община Несебър – кмет Христо Николов 

Николов

4.  С. Оризаре, Община Несебър – кмет Черньо Стоянов 

Пенчев

5.  Гр. Ахелой, Община Поморие – кмет Иван Георгиев 

Георгиев

6.  С. Чернево, Община Суворово – кмет Мирка 

Димитрова Янева

7.  С. Павел, Община Полски Тръмбеш – кмет Анка Пенчева 

Личева

8. С. Змейца, Община Доспат – кмет Венелин Авкатев

9. С. Късак, Община Доспат – кмет Реджеп Реджепов

10. С. Барутин, Община Доспат – кмет Росен Стоянов

11. С. Чавдар, Община Доспат – кмет Румен Диев

12. С. Любча, Община Доспат – кмет Митка Чаушев

13. С. Козаново, Община Асеновград – кмет Ангел Тодоров

1.   Община Сливен - кмет Галин Кънчев и листа общински 
съветници

2.  Община Ямбол - кмет Стоян Проданов и листа 
общински съветници

3.  Община Малко Търново - кмет Катя Куюмджиева и 
листа общински съветници

4. Община Хасково - кмет Иван Станчев и листа 

общински съветници
5.  Община Ивайловград - кмет Стефан Танев и листа 

общински съветници
6.  Община Любимец - кмет Михаил Димитров и листа 

общински съветници
7. Община Свиленград - листа общински съветници
8. Община Тополовград - листа общински съветници

I. КМЕТОВЕ НА ОБЛАСТНИ ЦЕНТРОВЕ

Община Благоевград – кмет Емил Костадинов (БСП)
Община Варна – кмет Добромир Джиков (независим)
Община Перник – кмет Росица Янакиева (местна 
коалиция)
Община София-град – кмет Георги Кадиев (БСП)
Община Стара Загора – кмет Дамян Желязков 

Георгиев (независим)
Община Търговище – Красимир Мирев (независим)
Община Хасково – кмет Иван Станчев (местна коалиция)
Община Шумен – кмет Красимир Костов (БСП)
Община Смолян – кмет Дора Янкова (БСП)
Община Разград – кмет Денчо Бояджиев (независим)
Община Ловеч – кмет Минчо Казанджиев (БСП)
II. КМЕТОВЕ НА ОБЩИНИ

Община Банско – кмет Костадин Юнчов (БСП)
Община Гоце Делчев – кмет Владимир Москов (БСП)
Община Сандански – кмет Антон Тотев (независим)
Община Средец – кмет Тодор Пройков (БСП)
Община Карнобат – кмет Георги Димитров (БСП)
Община Царево – кмет Петко Арнаудов (независим)

Община Несебър – кмет Николай Димитров 
Община Поморие – кмет Петър Златанов (независим)
Община Аврен – кмет Красимир Тодоров (независим)
Община Белослав – кмет Желязко Петров (независим)
Община Ветрино – кмет Георги Андреев (БСП)
Община Вълчи дол – кмет Веселин Василев (независим)
Община Долен чифлик – кмет Борислав Натов (независим)
Община Дългопол – кмет Светльо Якимов

Община Полски Тръмбеш – кмет Георги Чакъров (БСП)
Община Радомир – кмет Красимир Борисов (БСП)
Община Червен бряг – кмет Данаил Вълов (независим)
Община Казанлък – кмет Стефан Дамянов (независим)
Община Маджарово – кмет Милко Петков Армутлиев 
(независим)
Община Свиленград – кмет Георги Манолов (БСП)
Община Тополовград – кмет Кера Спирова (БСП)
Община Велинград - кмет Иван Лебанов (независим)

III. КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА

Кметство с. Дубровница, Община Пазарджик – кмет Гурко 
Митев (БСП)

Кандидати, издигнати самостоятелно от ПК „Тракия“ за местни избори 2011

Местни коалиции с участие на ПК „Тракия“

Подкрепа на кандидатури, издигнати от други партии и коалиции или инициативни комитети

Д Е К Л А Р А Ц И Я Д Е К Л А Р А Ц И Я
На 4 октомври 2011 г. медиите в Кърджали публикува-

ха декларация от името на ръководството на Политически 
клуб „Тракия”. В тази връзка Председателството на Поли-
тически клуб „Тракия” в състав: генерал Тодор Бояджиев – 
почетен председател; Георги Мисайлов, Руси Шопов, Елена 
Алекова  Христова – съпредседатели,  и  Чавдар Георгиев 
– организационен секретар, е длъжно да ви уведоми, че Цен-
тралното ръководство никога не е приемало подобна декла-
рация.

В пълномощията на назначения координатор Огнян 
Колев Иванов е даден мандат единствено за регистрация 
на партията самостоятелно или в местна коалиция за учас-
тие в местните избори. В съпровождащото писмо изрично е 
подчертано, че в съответствие с политиката на Съюза на 
тракийските дружества в България, респективно Полити-
чески клуб „Тракия”, да не се влиза в политически договорки и 
взаимодействие с партии ДПС и ГЕРБ.

Що се отнася до президентските избори, е приета Де-
кларация–обръщение на Централното ръководство на Съюза 
на тракийските дружества в България, към която солидар-
но се е присъединил Политически клуб „Тракия”, за подкрепа 
на кандидатпрезидентската двойка Ивайло Калфин-Стефан 
Данаилов заради личния им принос в защита на тракийската 
кауза. Същата прилагаме допълнително.

5 октомври 2011 г.    
От Централното ръководство 

на Политически клуб „Тракия”

Съпредседател Елена Христова 

Орг. секретар Чавдар Георгиев

НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ТРАКИЙСКО ДРУЖЕСТВО 
„КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА”-ВАРНА

ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И 
ОРГАНИ ЗА МЕСТНА ВЛАСТ

       Съгласно взетите решения от Централното ръковод-
ство на Съюза на тракийските дружества в България и Полити-
чески клуб „Тракия” Управителният съвет на Тракийско дружество 
„Капитан Петко Войвода” призовава членовете на тракийската 
организация във Варна за президентските избори да подкрепят 
кандидатите за президент и вицепрезидент – Ивайло Калфин и 
Стефан Даваилов, които подкрепяме като  личности, допринесли 
за отстояване на позициите на тракийската организация по ре-
шаване на проблема с обещетенията на тракийските българи от 
Източна Тракия и Мала Азия, за възстановяване на българските 
църкви в Одрин и редица други национални изяви.

      По участието на тракийци в изборите за местна власт 
Управителният съвет на дружеството потвърждава решенията, 
взети от Централното ръководство на Съюза на тракийските 
дружества в България и Политически клуб „Тракия”, че тракийска-
та организация във Варна като обществена, непартийна орга-
низация няма да подкрепя кандидатури на кметове и общински 
съветници, издигнати от политически партии.

     Управителният съвет на Тракийско дружество „Капитан 
Петко Войвода” призовава членовете на дружеството в пред-
стоящите избори за президент и органи на местната власт да 
гласуват по съвест за личности тракийци, допринесли за разви-
тието и утвърждаването на тракийската организация във Варна 
и България.

                  УС на ТД „Капитан Петко Войвода”-Варна
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Поклонение-събор в МаджаровоПоклонение-събор в Маджарово
От стр. 1

(Кърджали), потомци на тра-
кийските бежанци и българи па-
триоти от Сливен, Свиленград, 
Димитровград, Крумовград, 
Казанлък, Карнобат, Харманли, 
Първомай и др.

Тържественото възпоме-
нателно поклонение започна със 
запалване на жертвения огън и 
заупокойна молитва, отслужена 
от свиленградския архиерейски 
наместник отец Константин. 
Татяна Стоянова, и. д. кмет 
на Маджарово, отправи при-
ветствие към присъстващите  
(публикуваме го отделно) и 
представи гостите. 

В словото си Красимир 
Премянов подчерта: „Днес 
отбелязваме едно събитие, 
което е празник с тъжен знак, 
защото ние се прекланяме пред 
жертвите, които са дадени за 
свободата и независимостта 
на България и за това родна 
Тракия да бъде неотделима 
част от отечеството. Ние 
нямаме право да забравяме 
нито една жертва, нито една 
капка кръв, пролята за България 
и от невинните жертви, и от 
героите, които са се борили за 
независимостта на Тракия. Те 
са ни оставили един урок. Този 
урок е урокът на историята, че 
с насилия и войни ние не можем 

да постигнем успех. Затова 
днес сме се събрали тук не за 
да призоваваме да се хванем 
за ножовете и за сабите, а 
за да подскажем чрез нашето 
великодушие - нали девизът на 
тракийцийте е „Не забравяйте, 
но не отмъщавайте!”, - че ние 
помним какво се е случило със 
стотици хиляди българи, но 
това не ни е ожесточило, а ни 
е накарало да предложим на на-
шите съседи политика на мир, 
на добросъседство, на култур-
но сътрудничество. Жертвите, 
които са положени от българ-
ския народ, задължават и тях 
да приемат протегнатата ръка 
и взаимно да търсим и създа-

ваме условия за просперитета 
на Тракия с възможността сво-
бодно да посещаваме местата, 
свързани с нашия родов корен, с 
възможността да изграждаме и 
посещаваме светлите памет-
ници на нашето историческо и 
културно присъствие в Западна 
и Източна Тракия и с възмож-
ността заедно да градим свое-
то бъдеще.“

Актьорите от театър 
„Иван Димов“  - Хасково, Сте-
фан Цирков и Светла Рудева 
рецитираха стихове, посвете-
ни на събитията от 1913 г. С 
едноминутно мълчание и падане 
на колене бе почетена памет-
та на жертвите. Под звуците 

на траурния марш „Покойни-
ци, вий в други полк минахте“ 
бяха поднесени венци и цветя 
пред Пантеона на загиналите 
тракийци, а след това и на па-
метниците на войводите Руси 
Славов и Димитър Маджаров, 
както и на Капитан Петко Вой-
вода. 

В концертната програма 
на стадион „Миньор“ взеха учас-
тие тракийски художествени 
състави и изпълнители. Сред 
тях бяха ансамбъл „Китна Тра-
кия“, Певческа трупа „Иглика“ 
при Народно читалище „Н. Й. 
Вапцаров“  - Маджарово, само-
дейци от Свиленград, Казанлък, 
Карнобат и др.  

С особено вълне-
ние се обръщам към 
всички вас и ви благо-
даря сърдечно, че сте 
тук на днешния ден в 
Маджарово, за да отбе-
лежим заедно Деня на 
тракийската памет. Ние 
всички помним история-
та и знаем, че тук, край 
Арда, на  това  свято за 
нас място, пропито със 
свидна българска кръв, са 
станали трагични съби-
тия. Над 2000  бежанци 
от Беломорска Тракия 
- предимно деца, жени и 
старци, - невинни жерт-
ви,  устремили се към 
България, са покосени от 
турския ятаган. 

98 години от разо-
рението на тракийските 
българи през  1913 г. 

98 години ние,  пото-
мците на тракийските 
българи, тачим паметта 
на жертвите с мисълта, 
че това, което е било, не 
само не трябва да се за-
бравя, а никога не трябва 
да се повтаря.          

Маджарово е градът 
на тракийската памет. 
Неслучайно именно тук 
са издигнати паметници, 
посветени на героите 
и жертвите от онова 
време. В Маджарово са 
паметниците на двамата 

славни тракийски войво-
ди Димитър Маджаров и 
Руси Славов, осъщест-
вили с четите си спасе-
нието на над 20 хиляди, 
подгонени от родните 
места, българи тракийци. 
Тук е и паметникът на 
прославения Капитан Пе-
тко Войвода.  За идните 
поколения ще останат и 
паметниците, издигнати 
в Мемориалния комплекс. 
Т.г. се навършват 15 го-
дини от откриването на 
паметника „Тракия без 
граници“ и освещаването 
на параклиса „Св. Петка 
Българска“ в Мемориал-
ния комплекс. От 1996 г. 
до днес параклисът „Св. 
Петка“ е  храм на памет-
та, в който и занапред 
всеки от нас може да се 
помоли за здраве и  бла-
годенствие и да намери 
упование, душевен мир, 
вяра и надежда!

Край Пантеона ко-
стница идват повече 
от 50 години българи от 
цялата страна. В него не 
само са събрани остан-
ките на убитите, но са 
поставени и ковчежета с 
шепа пръст от Одринска 
и Беломорска Тракия. В 
Пантеона е съградена 
любовта ни към отечест-
вото, любовта към Бъл-

гария. И аз съм дълбоко 
убедена, че децата ни ще 
съхранят историческата 
памет и традициите, 
защото не е трудно да 
уловим приемствеността 
между  поколенията. За-
паленият жертвен огън, 
запалените свещи, венци-
те и цветята в памет на 
жертвите, тракийските 
знамена – символи на 
любов и признателност! 
Какво по-убедително до-
казателство от това, че 
връзката между  поколе-
нията  е жива. 

България е била и ще 
бъде! А Маджарово ще 
е завинаги в историята 
като най-големия символ 
на тракийската слава, 
един трагичен, но величав  
спомен  за всички онези 
невинни българи, оста-
вили костите си по тези 
места и приели смъртта, 
но останали докрай бъл-
гари, обичащи майка Бъл-
гария. Дори само затова  
градът  трябва да се за-
пази и да остане, да жи-
вее и съществува като 
паметник на българите 
тракийци, като свято 
място на българщината 
със заветната цел - ни-
кога да не допускаме да 
се случва трагедията от 
1913 год.

Градът на тракийската памет
Слово на Татяна Стоянова

Генерал-майор Нонка Матова и Красимир Премянов             Снимки:  Димитър Михайлов

Тракийци почетоха и Капитан Петко Войвода. Пред паметника му в МаджаровоМигове преди откриване на събора

ТРАКИЙЦИ, 

гласувайте за 

ННОНКА ОНКА 

МАТОМАТОВАВА  
нашия 

кандидат-кмет 

в Пловдив!



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 1
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.03333
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.03333
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.04167
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /BGR ()
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


