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ВБългария няма 
етнос помаци, заявиха на 
пресконференция дейци 
на Дружба „Родина“,  ор-
ганизация, създадена през 
1937 г. и по-късно обявена 
за фашистка и забранена. 
Тази организация след 
възстановяването си през 
2011 г. работи  усърдно за 
обединяване на българите 
християни и мюсюлмани.  
Представители на Дружба 
„Родина“ дори са против 
употребата на определе-
нието „помаци“, което ги 
обижда, тъй като 

прозвището ги предста-
вя като някаква другост, 
племе различно  от бъл-
гарското. Поетесата Еле-
на Алекова коментира, че 
има хора, които „работят, 
за да набиват в съзнание-
то, че българите, изповяд-
ващи ислям, са отделен 
етнос и заслужават авто-
номия“, дори говорят, че у 
нас имало 1 млн. помаци.  
От притискане до сте-

ната и разправа със сила 
до кокетиране и притвор-
на ласка – в такава широка 
амплитуда се движи отно-
шението на  българските 
управници към българите 
мохамедани вече повече 
от век. Поразиите от това 
люлеене на махалото от 
едната до другата край-
ност са белези, които и 
с вълшебен грим не се 
изличават. А това, което 
надроби демокрацията за 
нула време, та до днес, не 
е за сърбане. От Родопа 
планина направи разгра-
ден двор, в които шетат 
емисари, чалмалии, войни 
на аллаха – фундамента-
листи, те носят в поясите 
си не само корани, но и 
„научна книжнина“, пъл-
на с теории за „родоп-
ските турци“, както на-
ричат „помаците“, или за 
„куманските турци“, като 
внушават, че българите-
мохамедани са потомци 
на древно тюрско племе, 
загубило езика си, аси-
милирано от българите.  
Гърците пък издадоха По-
машко-български речник, 
Гръцко-помашки речник 
и Помашка граматика – 

опит да дадат  писмена 
форма на изфабрикува-
ният от тях език. Такива 
„научни открития“ прави 
и антибългарския т.нар. 
Европейския институт 
Помак в Смолян.  Всичко 
това налива вода във воде-
ница, от която изтече опи-
тът да се наложи мнение-
то, че у нас съществува 
„помашки етнос“, че има 
„помашко малцинство“. 
През миналата година в 
Смолян „соросоидите“ 
организираха конферен-
ция: „Помаците – версии 
за произход и съвременна 
идентичност“, на която 

професор от Одрин втъл-
пяваше, че помаците са 
турски преселници, загу-
били езика си, а етнологът 
д-р Георги Зеленгора из-
мисли научна дисциплина 
„помакология“ и „помаш-
ки език“.  
За съжаление, подве-

дена от наши политици 
и псевдоучени,  Парла-
ментарната асамблея на 
Съвета на Европа (ПАСЕ) 
поиска признаването на 
малцинствените групи на 
помаците и македонците 
в България, срещу което 
протестира и СТДБ. До-
бре, че това искане вече е 
оттеглено, тъй като благо-
дарение на нашата научна 
общност европейските 
депутати са се убедили, 
че помашки етнос у нас 
няма. Но нашенски и съ-
седски неолиберали  не 
спират да  търсят някаква 
друга идентичност у бъл-
гарите мохамедани, раз-
лична от националната, 
продължават да сеят семе-
на на отродяването, обез-
българяването, а даже  и 
на турцизирането. И няма 
сила да ги спре!

ТОДОР КОРУЕВ

Тодор КоруевТодор Коруев

 Помашки 
етнос няма

Проф. д-р инж. 
Николай Михайлов

На 6 ноември СТДБ про-
веде в една от залите на 
Европейския парламент в 
Брюксел конференция на 
тема: „Помним миналото, 
създаваме бъдеще с Евроре-
гион Тракия“.

В делегацията, водена 
от председателя на съюза 
Красимир Премянов, бяха 
включени 20 председатели 
на тракийски дружества от 
страната, членове на ЦР и 
Върховния комитет, как-
то и учени от Тракийския 
научен институт, начело с 
директора му – член.кор. 
В. Проданов. Визитата на 
тракийци бе осъществена 
по покана на евродепутата 
Ивайло Калфин и с актив-
ната помощ на почетния 
председател на бургаското 
дружество и евродепутат 
Маруся Любчева. Гостува-
нето в Брюксел започна с 
посещение на едно от засе-
данията на Групата на со-
циалистите и демократите 
в ЕП. Тракийци бяха специ-
ално поздравени от водещия 
заседанието и посрещнати с 
ръкопляскания от евродепу-
татите. 

По-късно за самата кон-
ференция дойдоха много 
млади хора, работещи в Ев-
ропейския парламент, както 
и гости, сред които посла-
ниците ни в НАТО, ЕС и в 
Кралство Белгия. В залата  
бяха всичките ни евродепу-
тати от групата на социали-
стите и демократите, както 
и Антония Първанова от 
Алианса на либералите и 
демократите в Европа, коя-
то се оказа също тракийка. 
След края към групата ни 
се присъедини и външният 
министър Кристиан Виге-
нин. (В следващия брой ще 
публикуваме неговото мне-
ние за обезщетенията на 
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тракийци.)
Самата конференция бе 

открита от Маруся Любче-
ва, която подчерта, че целта 
на събитието е да свърже 
историята с бъдещето и за-
това е изцяло посветено на 
Тракия.

Според Ивайло Калфин, 
ръководител на Делегаци-
ята на българските социа-
листи в ЕП, посещението 
на тракийци в парламента 
е опит отново да се постави 
пред европейските институ-
ции проблемът за обезщете-
нията. 

Директорът на ТНИ, 
член.кор. В. Проданов, 
представи книгата на акад. 
Георги Марков „България 
в Балканския съюз срещу 
Османската империя 1911–
1913“. Самият академик, 
който също бе член на на-
шата делегация, припомни 
думите на Джеймс Баучер 
за „голямото българско 
чудо, когато нацията побе-
ди империята“.Той обясни 
мотивите, които са го дви-
жели да напише тази книга, 
като подчерта, че основни-
ят сред тях е гордостта от 

извършеното от българите 
и желанието му да изтъкне 
техния принос към съби-
тията. „В навечерието на 
10 ноември, когато ще се 
навършат 24 години от на-
чалото на прехода, искам 
да припомня, че след Ос-
вобождението само за 34 
г. България се превръща от 
дунавски вилает в съвре-
менна европейска държава. 
Ние сме победили в тази 
война, защото сме повяр-
вали в себе си. След нея се 
превърнахме от освободен 
народ в свободни човеци“, 
каза акад. Марков.

Проф. Светлозар Елдъ-
ров представи „Библията 
на тракийци“ – книгата на 
Любомир Милетич „Раз-
орението на тракийските 
българи 1913 г.“. Милетич е 
един от строителите на уни-
верситетското образование 
у нас и в българската наука 
той се родее с първенците 
на своето време, изтъкна 
проф. Елдъров.

От своя страна предсе-
дателят на СТДБ Красимир 
Премянов представи идеята 
за Тракия без граници – Ев-
рорегион Тракия.
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ДАНИЕЛА БУРУЛЯНОВА

След Балканската и Меж-
дусъюзническата война в 
Източните Родопи се засел-
ват компактни маси бежа-
нци от Западна Тракия, Из-
точна Тракия, Македония, 
Южна Добруджа и Мала 
Азия, поради извършваното 
от турска и гръцка страна 
обезбългаряване на Одрин-
ска, Беломорска Тракия и 
Македония. Те идват и пора-
ди включването на Източна 
Тракия в границите на тур-
ската държава, съгласно Ца-
риградския мирен договор, 
както и поради отстъпване-
то на Южна Добруджа на 
Румъния, съгласно Буку-
рещкия мирен договор. От 
списък на Кошу – кавашката 
комисия по настаняване на 
бежанците от 1914 г. нами-
раме данни за настанени 
250 семейства с 1230 члено-
ве, родом от Чаталджанско, 
Драмско, Сярско, Узун-
кюприйско. През същата го-
дина общо 6 500 души мало-
азийски българи са 
принудени да напуснат Се-
верозападен Анадол.  Спо-
ред Димитър Шишманов в 
Ивайловградска околия 
били настанени най-голям 
брой малоазийски българи, 
общо 483 семейства с 2258 
души в 9 села. Според други 
автори те са около 500–600 
семейства. Според Стайко 
Трифонов преминалите в 
България бежанци през ля-
тото и есента на 1913 г. са 
били повече от 140 000 
души, а през следващите 
месеци и години техният 
брой достига близо 200 000 
души. След Балканската и 
Междусъюзническата вой-
на българската държава е 
изпитвала сериозни финан-
сови затруднения. Коорди-
нацията между администра-
цията в новите земи и 
централната администрация 
не е била на добро ниво, 
което внася допълнителни 
затруднения по настаняване 
на масата бежанци, прис-
тигнали в пограничните 
български територии в ока-
яно състояние. За урегули-
ране на дейността по наста-
няване и оземляване на 
бежанците са образувани 
Централна комисия за бежа-
нците и местни (т.нар. „ко-
лонизационни“) комисии. 
На територията на Източни-
те Родопи такива комисии 
са били съставени в Ардино, 
Ивайловград, Крумовград и 
Кърджали. Тези комисии 
настаняват много бежанци 
от Източна Тракия и Маке-
дония в Западна Тракия, Из-
точните Родопи и Южна 

за дрехи, отпуснат от сли-
венските фабрики.  Тракий-
ските дружества настояват 
пред властите за връщане в 
България на всички заточе-
ни по гръцките острови бъл-
гари, за отпускане на парич-
ни помощи на 
новопристигналите бежа-
нци, за настаняване на бе-
жанците в прилични жили-
ща, за отпускане на 
предвидените в Закона за 
настаняване на бежанците 
(1925 г.) средства, за отпус-
кане на дървен материал от 
държавните гори за строеж 
на къщи на бежанците, за 
отпускане на всички, гласу-
вани през 1922 г. кредити за 
бежанците. През 1924 г. Ми-
нистерството на вътрешни-
те работи отпуска 1 милион 
лева за постройка на жили-
ща за бежанците в Кърджа-
ли. Особено важна в това 
отношение е подписаната 
на 7 декември 1927 г. в Же-
нева  спогодба между Бълга-
рия и Гърция, известна с 
името „Моллов- Кафанда-
рис“.  Дирекция на държав-
ните дългове – София е на-
товарена да изплаща сумите 
за ликвидираните имоти с 
чекове и облигации на бежа-
нците от Тракия и Македо-
ния. Бежанците са изключи-
телно селско население и 
поради недостигът на обра-
ботваема земя в новите си 
местожителства, са били 
принудени да станат наемни 
работници и не са можели 
да разчитат на постоянни 
доходи. Към 1928 г.  в Кър-
джали са настанени 405 се-
мейства тракийски бежа-
нци, съставляващи колония 
от 2 000 човека . Съгласно 
чл. 22 от Закона за настаня-
ване на бежанците и обезпе-
чаване на поминъка им, 
всички бежанци, на които са 
дадени имоти или са заку-
пили такива и имат нотариа-
лен акт (сенет) се освобож-
дават от поземлен данък за 
период от десет години. Но 
има документи от 1931 г., 
които свидетелстват, че не 
само не се е прилагал този 
член от закона, но на мнози-
на бежанци не са издавани 
преносителни свидетелства 
за продажба на тютюните 
им под предлог, че не са из-
платили поземления си да-
нък на държавния бирник. 
Според друг запазен доку-
мент от 1930 г. някои от бе-
жанците от с. Кушланли (За-
падна Тракия), живеещи в 
град Кърджали правят оп-
лаквания, че всички рекви-
зирани им от българските 
власти храни, добитък и 
други през периода 1914–
1919 г. до 1930 г. още не са 
им били изплатени. Несъот-
ветствията между законите 
и тяхното приложение ус-
ложняват допълнително 
тежкото положение, в което 
се намират бежанците. От 
голямо значение за бежа-
нците е бил т.нар. „заем за 
бежанците“, сключен през 
1926 г. от правителството на 
Андрей Ляпчев. 

Продължва  в следващият брой
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Особено немарливо в това 
отношение се показаха ония 
общински съвети, които 
систематично са предизвик-
вали или тормозили бежа-
нците да се изселят другаде, 
като не са им давали фондо-
ва земя, не са съобщавали от 
какво се нуждаят, не ги пу-
щали да секат дърва от об-
щинската гора и пр. като по 
този начин са създали едно 
тягостно чувство сред тях.“ 
Отказвано е било на бълга-
рите–бежанци да се запи-
шат в избирателните списъ-
ци и да упражнят правото си 
на глас, а на нотариусите в 
Мастанлийските съдилища 
е било наредено да не из-
вършват продажби на имоти 
на турци, докато не се пред-
ставят удостоверения, че съ-
щите имоти са свободни. 
Такива удостоверения е 
имало право да издава само 
Министерството на земеде-
лието. Особено активна 
дейност в защита на бежа-
нците развиват тракийските 
дружества, основани от бе-
жанците при пристигането 
им в т.нар. „нови земи“. На 
част от бежанците в Кър-
джали дружество „Тракия“. 
– Кърджали раздава боту-
ши, панталони, куртки и 
шинели, отпуснати от ко-
мандира на 38-ма Одринска 
дружина – Кърджали. А 
през 1925 г. дружеството 
раздава на бежанците плат 

Те са настанени в Източните Родопи след края 
на Междусъюзническата война през 1913 г.
България. След края на Пър-
вата световна война и под-
писването на Ньойския до-
говор от 1919 г., България 
губи Беломорска Тракия 
(дадена на Гърция) и в Из-
точните Родопи се наблюда-
ва масов приток на бежанци, 
най-вече от Западна Тракия, 
по-малко от Македония, Од-
ринска Тракия и Добруджа. 
От началото на двадесетте 
години до 1931 г.  в 102 се-
лища на Източните Родопи 
са заселени около 15 000 бе-
жанци, съставляващи почти 
7% от общия брой на насе-
лението там. Най- голям е 
броят на приетите бежанци 
в Ивайловградска околия. 
През 1926–1927 г. техният 
брой достига 12 000 души. 
В Момчилградска околия до 
1928 г. са настанени над 
1000 бежанци. В Кърджа-
лийска околия в края на два-
десетте години на миналия 
век са настанени 4 165 бежа-
нци. Българите от Тракия са 
били болшинството бедни и 
много малък процент бога-
ти, според дадените сведе-
ния от Околийската комисия 
на трудовите земеделски 
стопанства – Кърджали. 
Като цяло наличната сво-
бодна държавна земя в Из-
точните Родопи е била не-
достатъчна, за да бъдат 
оземлени всички настанени 
там и нуждаещи се от обра-
ботваема земя бежанци. Съ-

ществували са и други преч-
ки за настаняването на 
бежанците в Източните Ро-
допи. От една страна оста-
налото в България турско 
население, компактно засе-
лило множество села в ра-
йона, се обявява срещу на-
меренията на държавата да 
даде възможност на бежа-
нците да се заселят и да се 
оземлят в чисто турските 
села. Причини за това са ет-
ническата нетърпимост 
между българи и турци, изо-
стрила се особено след ма-
совото етническо прочист-
ване на Одринска и 
Беломорска Тракия през 
1912–1913 г., както  и стре-
межът на местното турско 
население да запази същест-
вуващото до тогава разпре-
деление по отношение на 
владението на основния 
стопански ресурс – обработ-
ваемата земя и не за прене-
брегване е било желанието 
на тази част от населението 
дори да се замогне иконо-
мически, използвайки или 
търгувайки с този основен 
ресурс. Поради тази причи-
на те посрещат с неохота и 
дори напълно враждебно 
както бежанците, така и 
идеята на българските вла-
сти да настани и оземли 
българите – бежанци. По-
строеният през 1926 г. от 
бежанците в с. Шех Джумая 
(дн. гр. Джебел) параклис от 

дъски е бил осквернен и съ-
борен от неизвестни лица. 
Писмо от учителя по бъл-
гарски език в турското учи-
лище в с. Клисели до Ма-
станлийския околийски 
управител от 1930 г. свиде-
телства за това, че „турците 
гледат с лошо око на българ-
ския учител.“ Той се страху-
вал за живота си.  Живеел в 
училището, тъй като турци-
те не давали квартири на 
българите. Позицията на 
българските държавни вла-
сти не е била достатъчно 
категорична, за да защити 
бедстващото християнско 
население. Определянето на 
квартали и села за настаня-
ването на пристигащите бе-
жанци „е ставало съвсем на 
посоки, без участието на 
вещи лица, които да се про-
изнесат за положението на 
фондовата земя и количе-
ството и, както и за броя на 
бежанските семейства, кои-
то могат да поберат.“ Сред 
документите на Кошу – ка-
вашката околийска комисия 
за настаняване на бежа-
нците, единствените доку-
менти от всички околийски 
комисии запазени до днес, 
се откриват официално опо-
вестени от Главната дирек-
ция – София данни за не-
марливост, бездействие или 
неправилни действия от 
страна на комисиите при из-
вършваната от тях работа:“ 



икономика, ако не бъде под-
крепен местния капитал и 
местното предприемачество. 
Политическите страс-
ти през послед-
ната го-
дина  
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– Наскоро вие станахте 
член на Съюза на тракий-
ските дружества. С какво 
ви привлече тракийската 
кауза?

– Както по-голямата 
част от вашите членове и аз 
съм роден в Тракия. С нея е 
свързана и по-голямата част 
от съзнателния ми живот, 
по-специално с региона на 
Стара Загора. Но по-важно 
за моето решение бе, че 
споделям идеите на съюза 
за мир и добросъседство на 
Балканите. В днешния глоба-
лизиращ се свят не бива сами 
да си поставяме прегради, да 
се изолираме и ограничава-
ме, вместо това можем да си 
сътрудничим, да решаваме 
проблемите от миналото и 
да живеем по-добре в насто-
ящето.

Подкрепям и усилията на 
съюза за запазването на бъл-
гарската духовна и матери-
ална култура, което е и лична 
моя кауза. Аз самият, а и чрез 
моята компания съм подкре-
пил редица проекти, свъзрза-
ни с българската памет, като 
реставрацията на Боянската 
църква, реконструкцията на 
Историческия музей в Дря-
ново, изграждане на памет-
ника на патрона на строител-
ната гимназия в Стара Загора 
Лубор Байер. ТРЕЙС бе сред 
спомоществователите на 
инициативата „Чудесата на 
България“ за популяризира-
не на културно-историческо-
то ни наследство.

– Вие сте професор и 
едновременно работите в 
реалния икономически 
сектор. Какви предимства 
има това?

– Да работиш с млади 
хора, да бъдеш преподавател 
е голяма привилегия. Щаст-
лив съм, че преди повече от 
10 години реших да се върна 
в университета и да се опитам 
да предам своя опит на бъде-
щите строители. На практика 
реализирам идеята си за заси-
лено практическо обучение, 
наред с теоретичната част, 
която също е изключително 
важна. Иска ми се, като изля-
зат от университета, да бъдат 
готови да влязат и да работят 
на реални обекти. Те трябва 
да бъдат не само добри инже-

нери, но и добри мениджъри, 
да могат да управляват екипи 
и ресурси. Ето, това се опит-
вам да ги науча. Една голяма 
част от колегите, които са 
завършили вече, работят и в 
моята компания „Трейс Груп 
Холд“ АД.

В дружеството имаме ста-
жантска програма, която вече 
близо 10 години привлича бъ-
дещите инженери още от сту-
дентската скамейка. Най-до-
брите след стажа остават на 
работа при нас. Инвестираме 
авансово в тези млади хора, 
защото дипломата за сред-
но или висше образование е 
само базата, а специалистът 
израства реално в практи-
ката. Много от тях са вече 
утвърдени професионалисти 
и ръководят големи инфра-
структурни проекти у нас и в 
чужбина. Много се надявам и 
други строителни компании 
да последват нашия пример, 
защото най-важната мисия на 
нашето поколение е ментор-
ството. Подготвянето на мо-
жещи специалисти е важно за 
икономиката на страната като 
цяло.

– Кризата удари силно 
строителството. Засегна ли 
и строителството на пъти-
ща или го отмина?

– Кризата удари всички 
сектори на икономиката, но 
благодарение на европей-
ските фондове и средства от 
бюджета на страната през 
последните години бяха по-
строени стотици километри 
магистрали и ремонтирани 
хиляди километри второ-
класна и третокласна пътна 
мрежа. В новия програмен 
период на оперативните про-
грами също има определен 
сериозен ресурс за инфра-
структура, но акцентът е вър-
ху реконструкцията на жп 
мрежата, изграждане на пре-
чиствателни станции и депа 
за преработка на отпадъци. 
Като преподавател се рад-
вам, че има и специална про-
грама за наука и иновации. 
За жалост ние превърнахме 
европейските програми, кои-
то са един подпомагащ ин-
струмент на ЕС, в панацея за 
всички сектори. Ние няма да 
излезем от кризата, ако няма-
ме работеща, произвеждаща 

са с висок градус, което съз-
дава допълнително изклю-
чително много рискове пред 
родния бизнес и чуждите 
инвеститори. Те по-скоро се 
ориентират към по-спокойни 
пазари, а нашата икономика 
все повече се задъхва.

– А какви са очаквания 
ви за икономическата 2014 
г. Ще има ли ръст в секто-
ра на инфраструктурното 
строителство?

-Да, очаквам да е по-съ-
ществен от този в икономи-
ката като цяло, тъй като ин-
фраструктурата в България 
все още има голяма нужда 
от инвестиции за развитието 
й. Но зависи от това доколко 
администрацията ще успее 
да договори по-голямо фи-
нансиране по различните 
оперативни програми за ин-
фраструктура, тъй като вече 
отбелязах, фокусът в ЕС се 
измества към образование, 
научно-изследователска и 
развойна дейност и социал-
ни дейности.

Искам да отбележа, че но-
вият програмен период няма 
да бъде определящ за иконо-
мическата 2014 г., тъй като 
преговорите ще приключат в 
най-добрия случай през март 
догодина. Първите проекти 

ще стартират през септември 
2014 г., а първите средства 
най-вероятно ще се влеят в 
икономиката едва през пър-
вата половина на 2015 г.

– Към инженерните 
специалности по принцип 
няма голям интерес у мла-
дите хора. Така ли е и с ва-
шата специалност?

– Да, такъв проблем има 
и в нашия университет. Ин-
женерните специалности са 
доста тежки и много млади 
хора, макар и да имат талант, 
избират да учат нещо, за 
което ще положат по-малко 
усилия или им изглежда по-
престижно. Но ние трябва 
да ги мотивираме, да не се 
отказват. Според последните 
данни, с които разполагаме 
в университета, интересът 
към хуманитарните и иконо-
мическите професии расте, 
а само 20% от студентите се 
обучават в най-търсените от 
бизнеса технически и инже-
нерни специалности. А това 
са специалностите с най-го-
ляма бъдеще и шансове за 
работа. Най-лесният начин 
да се определи една работа 
като перспективна е степен-
та, с която ще се увеличава 
нуждата от нея в бъдеще и 
съответно нуждата от спе-

циалисти. Строителството и 
подръжката на пътища, стро-
ителството на сгради и жили-
ща, няма да спре, независимо 
от икономическата ситуация. 
Виждате, че дори и в кризата 
за този сектор всяка държава 
отделя средства. Именно за-
това през следващите 10–20 
години инженерните специ-
алности ще бъдат и сред най-
добре платените. 

Според едно проучване на 
„Wall Street 24/7“ в топ 10 на 
този списък са строителните 
инженери, наред с компютър-
ните специалисти, финансо-
вите анализатори и медиците.  
Броят на инженерните про-
фесии като цяло се очаква да 
расте с приблизителен темп 
от 10%, а броят на строител-
ните инженери се очаква да 
расте близо два пъти по-бър-
зо. Причината за това е, че на-
селението ще се увеличава, а 
с това и нуждите от развитие 
на инфраструктурата.

Често връщам моите сту-
денти към историята и ролята 
на строителите в нея. Още от 
древни времена строителите 
са най-начетените хора. Те 
изучавали математика, изоб-
разително изкуство и фило-
софия, за да могат да създават 
съвършени сгради, площади, 

улици и пътища. В Сред-
новековието тогавашните 
строители – зидарите, опре-
деляли себе си като свободни 
мъже, с добро име, стремящи 
се към съвършенство. Това 
били единствените хора, кои-
то можели свободно да се 
придвижват през различните 
държави и да строят замъци 
и катедрали в цяла Европа. 
Това не се е променило и до-
сега. Строителите отново са 
призвани да правят света по-
добро място за живеене.

– Образованието, което 
получават бъдещите стро-
ители на пътища у нас, 
отговаря ли на световните 
стандарти?

– Много сме разговаряли 
с колеги от цяла Европа и 
имаме база за сравнение –
ние по нищо не отстъпваме, 
но само след като практиката 
добави реални знания. Обра-
зованието в университета е 
базата, реалната работа оба-
че е неразделна част от него.

Затова нека младите хора 
да пътуват, да учат и по све-
та, но да се връщат тук, за-
щото България се нуждае от 
своите млади, умни и амби-
циозни специалисти, които 
да помогнат за нейното раз-
витие.

ПРОФ. Д-Р ИНЖ. НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ
Проф. д-р инж. Николай Михайлов е ръководител на катедра „Пътища“ в 

Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) и председател 
на Съвета на директорите на „Трейс Груп Холд“ АД.  Зам.-председател е на 
Камарата на строителите в България.  Носител на приз „Буров“ за индустриално 
управление за 2010 г. Отличен с приза на Сдружението на пътните инженери и 
консултанти –„Инженер на годината 2012“. 

Завършил е Университета по архитектура, строителство и геодезия, специалност 
„Транспортно строителство“. Допълнително е специализирал „Проектиране и 
строеж на автомобилни пътища“ в УАСГ, както и „Мениджмънт и стопански бизнес“ 
в Икономическия университет във Варна. Има защитена дисертация на тема: 
„Икономическа ефективност на капиталните вложения в пътното строителство“.
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е пропуснал райковският ис-
ториограф. Верен на истори-
ческата правда, той се спира 
на социалистическите прео-
бразувания – икономически, 
политически, културни, со-
циални, които се извършват 
с подкрепата на голямата съ-
ветска страна. И посочва ярък 
пример – Съветско-българско-
то минно дружество „Горуб-
со“. Проучени и разкрити са 
голям брой местонахождения, 
рудници и обогатителни фа-
брики. „С най-крупното у нас 
и на Балканите предприятие 
за добив на оловен и цинков 
концентрат Родопите стана-
ха българският Урал“ – пише 
авторът. Като председател на 
отдел „Култура“ към ОНС 
г-н Печилков е бил свидетел 
на пъстрите нишки на друж-
бата в духовната сфера през 
онова време. Общественикът 
Печилков беше „вътре“ в тези 
взаимоотношения. Но сам 
съзнава, че днес времето е 
коренно променено и „трябва 
да се търсят нови решения в 
отношенията между България 
и Русия“.

Днес на дневен ред са по-
глобалните отношения на 
България, вкл. и Родопите, 
с останалия свят. В образо-
вателната дейност, напр., 
съществуват програми като 
„Еразъм“ и „Сократ“ и още 
колко проекти се разработват 
в европейски и световен ма-
щаб! Те вписват страната ни с 
нейните региони в нови взаи-
моотношения с европейски и 
световни организации. Но в 
книгата си историкът Печил-
ков е фиксирал една опреде-
лена тема, за която ратува да 
остане в историята. 

безчинствата на Сенклеровите 
банди. Възхищава се от сме-
лия защитник Петко Киряков, 
награден от руския император 
Александър ІІ с Георгиевския 
кръст за храброст и с чин ка-
питан. 

Авторът отделя специално 
внимание на руската научна 
мисъл, на нейния интерес към 
родопския резерв от фолклор-
но, езиково и етнографско бо-
гатство. Цитира имена, които 
си кореспондират с български 
колеги и по историко-пуб-
лицистични въпроси. През 
10-годишното си съществу-
ване списание „Родопски на-
предък“ помества най-пълна 
информация за излизащите 
руски периодични издания, за 
отношението на руската науч-
на общност към бита, живота и 
съдбата на българомохамедан-
ското население в Родопите. 

Печилков специално под-
чертава историческия факт, 
че под благотворното влияние 
на Русия израства и следосво-
божденската родопска инте-
лигенция. В Киев учат рай-

ДОЦ. ЕЛЕНА МЕРАКОВА

Авторът разкрива своите 
русофилски чувства и прист-
растия чрез обобщени факти и 
имена в своята най-нова книга 
„Българо-руски и българо-съ-
ветски отношения“. Истори-
кът, архивистът и културоведът 
Печилков е проучил огромна 
краеведческа литература, как-
то и чужди източници, ползвал 
е Регионалната библиотека и 
документалистика от Държа-
вен архив – Смолян, докато е 
бил дългогодишен директор 
и на двете институции. Про-
следява историческите връзки 
на двете страни от края на ХІ 
век, с основаването на Бачков-
ския манастир, до 1989 г., като 
прави извод, че днес могат да 
се търсят нови решения за вза-
имоотношения на съвременно 
ниво. Пише за просветната 
школа в Бачковския манастир, 
за нейния забележителен за 
българската и грузинската 
култура принос, отбелязва ду-
ховното, политическото и про-
светното въздигане на Смолян-
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ския край след дълговековното 
турско робство, като изтъква 
руската подкрепа. Печилков 
илюстрира инициативата на 
Н. Геров да изпраща българче-
та, вкл. и родопчани, да учат в 
Киев. Чрез него са изпращани 
книги и пособия за църковни 
храмове в Смолянско. Авто-
рът подчертава победоносния 
ход на руското войнство и за-
слугата на Кавказката казашка 
бригада. Водена от генерал П. 
Ал. Черевин, тя освобождава 
Среднородопския край. Авто-
рът е споменал и имената на 
родопски опълченци, хроно-
логизирал е отхвърлянето на 
робството в различните села 
по дати. Посочил е приноса 
на родопските книжовници, 
които изписват страници за 
бойния път на руските войски 
в Родопската област, Пише и 
за радушното посрещане на 
освободителите от местното 
население. Разкрива отраже-
нието на Берлинския и Сан-
стефанския мирен договор, 
които разкъсват родопския 
лабиринт. Описва епизоди от 

ковецът Стефан Мавродиев, 
бъдещият иеромонах Йосиф, 
Стоян Попгеоргиев, бъдещият 
екзарх Стефан, глава на бъл-
гарската църква (1945–1948), 
кандидат на богословските на-
уки. А. Печилков не пропуска и 
такъв важен факт като участи-
ето на родопчани в акцията за 
подпомагане на гладуващите в 
Поволжието през 1921 г., като 
цитира събраните и предадени 
суми чрез дружеството „Чер-
вен кръст“ в Райково. Обръща 
внимание и на едно важно съ-
битие – пристигането на руски 
бежанци от белогвардейските 
части на Деникин и Врангел, 
т.е. на т.нар. бяла емиграция. 
В Смолян пристига Виктор 
Василевич Попов, който става 
кмет в Смилян. А ние го пом-
ним като дългогодишен учител 
по химия в Райковската гимна-
зия (сега ПГМ) с неговата ори-
гинална методика, която рес-
пектираше класа. Втората ярка 
личност, оставила следи сред 
възпитаниците си, е педагогът, 
известен и с режисьорските си 
умения, Константин Ярославо-

вич Яновски. Той раздвижва 
ученическите и самодейните 
читалищни състави с пореди-
ца пиеси, поставени от него. 
В Девинския край пристигат 
лекари, държавни служители, 
запомнени със своето спра-
ведливо управление, както и 
обикновени работници. Ту-
нелът в Триградското ждрело 
напр., е прокаран от руснаци 
емигранти.

Двадесет страници от 
книгата са посветени на бъл-
гаро-съветските отношения. 
В страната на Съветите пре-
бивават българи – командири 
на партизански отряди, полит-
комисари (М. Гугински от с. 
Левочево и К. Аврамиков от 
Райково), а след 9-ти септем-
ври – младежки и партийни 
активисти. Авторът акцентува 
върху просветната дейност на 
читалище „Родопска искра“ в 
Чепеларе. Там местната кул-
турна общественост се е сра-
снала със съветската култура. 
Споменава богатството от 
руски и съветски книги в биб-
лиотеките. Всъщност руски 
книги у нас се внасят много 
по-рано, през епохата на Въз-
раждането (б.м. – Ел. М.), но 
авторът отбелязва новата епо-
ха, когато се отприщва духов-
ната сила за преклонение пред 
руската култура. В книгата 
е отбелязана и популярност-
та на руските песни. Цитира 
дори и някои заглавия като 
„Вася Васильок“. Отбелязва 
оптимизма на песените, за 
разлика от обикновено тъж-
ните руски романси. Израз на 
съпричастие и подражание са 
и руските псевдоними на бъл-
гарски партизани. 

Още един силен факт не 

ПРОФ. Д-Р ИВАН ФИЛЧЕВ

Никола Константинов Диков е роден 
в с. Каваклия, Лозенградско, през 1875 
г. Завършва гимназия във Варна, а след 
това право в Софийския университет. 
Учител е в с. Галата, Варненско. Участ-
ва в Балканската и Първата световна 
война като офицер, награден е с орден за 
храброст. Свързва се тясно с тракийско-
то движение. През периода 1923-1925 г. 

е председател на ВИК на Тракийската 
организация. По-късно е дългогоди-
шен член на Централното ръководство 
и председател на Софийското друже-
ство „Тракия“. Участва в редакционния 
комитет за издаването на „Тракийски 
сборник“ и библиотека „Тракия“.

През 1925 г. излиза неговата кни-
га „Родна Тракия“ със спомени, речи, 
статии и 68 снимки,  свързани с начал-
ните години на тракийското движе-

ние. Поместените в нея материали са 
автентични и могат да се използват от 
изследователите като сериозен истори-
чески източник за някои активисти на 
тракийската организация и особено във 
връзка с Петицията на източнотракийци 
до Мирната конференция в Париж през 
1919 г. Активно сътрудничи на тракий-
ските издания и неуморно пропагандира 
тракийската кауза. Умира в София през 
1960 г.

ВИДНИ ДЕЙЦИ НА ТРАКИЙСКОТО ДВИЖЕНИЕНикола Диков

Íîâà êíèãà îò àðõèâèñòà–Íîâà êíèãà îò àðõèâèñòà–
èñòîðèê Àíäðåé Ïå÷èëêîâèñòîðèê Àíäðåé Ïå÷èëêîâ

На 28 октомври потомците на тракийски бежанци в Хар-
манли отбелязаха 100 години от разорението на техните 
прадеди. Гост на тържеството бе председателят на Съюза на 
тракийските дружества Красимир Премянов. Заедно с пред-
седателя на ТД „Бойко Чавдаров“ – Маргарит Петров той 
поднесе цветя пред паметника на Капитан Петко войвода в 
центъра на Харманли. Честването продължи в препълнената 
зала на Дома на армията. Там организаторите показаха чрез 
мултимедийна презентация  трагичните събития през 1913г. 
и доказаха, че споменът за съдбата на избитите и прокудени-
ти от родните им места българи е все така жив. Актьорът от 
хасковския драматичен театър „Иван Димов“ Стефан Цирков 
разчувства и дори просълзи присъстващите с изпълнение на 
стихове на поета Ивайло Балабанов. Тържеството завърши с 
песни и танци на самодейци от читалищата в града. „Ние сме 
длъжни да обичаме България, да милеем за Тракия и всичко 
това да предаваме в сърцата на идващите поколения – да не 
отмъщават, но и да не забравят“, обобщи председателят на ТД 
„Бойко Чавдаров“ Маргарит Петров.

На 9 ноември се състоя Националната отчетно-изборна 
конференция на ПК „Тракия“.

Делегатите приеха отчета на организацията, предста-
вен от председателя на клуба Чавдар Георгиев, заедно с 
допълненията и предложенията по него.

В своето изказване председателят на СТДБ Красимир 
Премянов подчерта отговорността и ролята на формация-
та като инструмент на Съюза за повишаване на влиянието 
му в обществото и за отстояване на позициите на СТДБ 

по най-важните и актуални въпроси и проблеми  на об-
ществото.

Бяха приети промени в устава на ПК „Тракия“ с цел 
повишаване на ефективността в работата му.

Делегатите освободиха от отговорност досегашното ръ-
ководство и избраха нов Централен съвет и Централен 
контролен съвет. За председател на политическата фор-
мация единодушно бе избран Стефан Начев, а за почетен 
председател бе преизбран ген. Тодор Бояджиев.
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В истинско тържество 
на духа се превърна праз-
ничната сбирка за Деня на 
народните будители в хотел 
„Ретро“ град Хасково. Тър-
жеството бе организирано 
от Тракийско дружество“ 
Георги Сапунаров“ и НЧ 
„Тракия – 2008“ и на него 
бяха поканени поети и писа-
тели, танцьори, музиканти, 
учители, историци, общест-
веници, свързани с каузата 
„Тракия без граници“.

Над 120  души  уважиха 
празника. Приветствията и 
речите от официалната част  
неусетно преляха в сърдеч-
ни поздравления.

Настроението наистина 
бе приповдигнато, комен-
тира председателят на дру-
жеството Кирил Сарджев. 
Поканихме накогашните 
самодейци от ансамбъла – 
певиците, танцьорите, които 
обмениха мисли със сегаш-
ните изпълнители. С нас 
бяха и популярните поети 
и писатели Росица Станева, 
Лидия Налбантова, Вълчо 

Марашев, Васил Гюрга-
ков, Петър Василев, Иван 
Енчев,Стайко Черкезов, 
Петър Ангелов. Росица  и 

Лидия  прочетоха свои сти-
хотворения и допринесоха 
за  особения патос на търже-
ството.

 Първата стихосбирка на 
Росица Станева „ Под тра-
кийска дъга“, излязла през 
2009 година, впоследствие 

даде името на групата за ав-
тентичен фолклор към тра-
кийското дружество „Тра-
кийска дъга“.

Приветствие от името на 
Областната управа произне-
се зам. областният управи-
тел Иван Станчев. С поздрав 
по случай  1-ви ноември се 
обърна към присъстващите 
и шефът на Регионалния ин-
спекторат по образование – 
г-жа Мариела Златева.

За историческите корени 
на празника на будители-
те говори и д-р  Красимира 
Узунова – инспектор в Реги-
оналния исторически музей. 
Председателят на ТД-Кирил 
Сарджев и председателят 
на НЧ. „Тракия – 2008“ Ди-

митрийка Христова  също 
произнесоха приветствени 
слова.

Поздрав за Деня на буди-
телите отправиха колективи 
от  Младежки център – Ха-
сково, чухме песни от хор 
„Орфей“ с диригент  г-жа  
Елена Цветкова, видяхме 
танци от ансамбъл „Юж-
няче“ с ръководител Васко 
Димов и рецитал от театрал-
ната школа към Младежкия 
център.

Специален поздрав към  
присъствуващите  отправи 
и Вокална група „Рокива“ с 
ръководител Кирил Мано-
лов, която изпълни песни по 
стихове на Росица Станева и 
Вълко Марашев.

Да се възродят младежките тракийски дружества 
в градове из цялата страна предложиха от ръковод-
ството на младежката организация в Бургас. Идея-
та за това бе обсъдена на среща с председателя на 
Съюза на тракийските дружества в България – Кра-
симир Премянов. Дискусията, организирана от мла-
дежкото тракийско дружество в Бургас с председател 
Тодор Ангелов, бе проведена в комплекс „Рибарни-
ка“, край село Звездец, община Малко Търново.

На срещата присъстваха и представители от мла-
дежки организации във Варна, Димитровград, Стара 
Загора и Средец.

Освен тях в страната има още няколко младеж-
ки организации, въпреки че тракийските дружества 
са доста повече. Безспорен факт е, че основно в тях 
членуват хора вече на възраст, а младежите липс-
ват или са много малко. Именно подрастващите са 
мостът към бъдещето за съхраняване и запазване на 
тракийската история. Ето защо във всички съществу-
ващи тракийски дружества трябва да има младежки 
организации, единодуш-
ни бяха младите дейци 
по време на срещата с 
председателя на СТДБ 
и той напълно подкрепи 
идеята. 

По време на двуднев-
ната визита край море-
то бяха обсъдени още 
предложения за редица 
промени в работата на 
тракийските младежки 
дружества, чрез които те 

да подобрят ефективността си при работа с младите 
хора. Друго от предложенията бе да се намали въз-
растовата граница за членуване в младежките орга-
низации на 38 години.

Представителите на младежите единодушно взе-
ха решение за свикване на национална конференция, 
на която да се избере ново ръководство и председател 
на Тракийския младежки съюз. Това ще стане на 1 и 
2 март през 2014 година, решиха активистите.  

Срещата край морето бе по повод честване на 
90-годишнината от учредяването на Тракийско мла-
дежко дружество в Бургас през 1923г. Председателят 
на младежите от Бургас Тодор Ангелов представи 
доклад за историята на дружеството и мероприятия-
та им от началото на годината. Бургазлии подкрепиха 
идеята да се напише книга за историята на младеж-
ките тракийски дружества.

По повод годишнината на тракийското дружество 
в морския град бяха посетени няколко паметника. 
Активистите поднесоха цветя пред паметниците на 

Капитан Петко Войвода, 
Георги Кондолов и Ми-
хаил Герджиков в Мор-
ската градина на Бургас. 
Посетиха и отдадоха по-
чит пред къщата, в която 
е живял войводата Ге-
орги Кондолов. После 
групата се отправи към 
комплекс „Рибарника“, 
където се проведе дис-
кусията с председателя 
Красимир Премянов. 

Възраждат се младежките дружества в страната 

България трябва като европей-
ски член да поднови усилията си 
да включи решаването на въпроса 
за компенсациите на тракийските 
бежанци в преговорите на Турция 
за членство в ЕС.  Моментът сега 
е подходящ, тъй като след триго-
дишно замразяване, тази седмица 
ЕС поднови преговорите за член-
ството на Турция в ЕС.

Калфин напомни, че през 2008 
г. като външен министър е запоз-
нал Европейската комисия и стра-
ните членки с нерешения проблем 
за компенсациите на тракийските 

ÕÀÑÊÎÂÎ ÏÐÀÇÍÓÂÀ ÕÀÑÊÎÂÎ ÏÐÀÇÍÓÂÀ 
ÄÅÍß ÍÀ ÁÓÄÈÒÅËÈÒÅÄÅÍß ÍÀ ÁÓÄÈÒÅËÈÒÅ

ÄÅËÅÃÀÖÈß ÍÀ ÑÒÄÁ...ÄÅËÅÃÀÖÈß ÍÀ ÑÒÄÁ...
региона. „Ние избираме не омраза-
та и конфронтацията, а решаване на 
общите ни проблеми чрез интегра-
ция“, добави Премянов.

След основните изложения 
присъстващите на конференцията 
изказаха свои мнения и зададоха 
на участниците различни въпроси. 
Председателката на Тракийския 
женски съюз и член на ЦР Петра 
Мечева предложи сътрудничество с 
други сродни организации. Евроде-
путатът Евгени Кирилов препоръча 
да търсим помощта на европейски-
те институции за решаването на 
тракийския въпрос, но също така и 
да развиваме и двустранните отно-

шения с Турция.
Преди конференцията предсе-

дателят на СТДБ, заедно с Маруся 
Любчева и Васил Проданов, проведе 
срещи в Главна дирекция „Разширя-
ване“. Там тримата са представили 
нерешените ни въпроси с Турция. 
Те са запознали събеседниците си с 
историята на тракийци и са акценти-
рали на факта, че СТДБ се развива 
по европейски стандарти.

На следващият ден бе проведена 
и среща с Ханес Свобода, предсе-
дател на Групата на социалисти-
те и демократите в ЕП. Оказа се, 
че г-н Свобода е добре запознат с 
тракийския въпрос покрай инициа-

тивите на Маруся Любчева и Евге-
ни Кирилов. Той оценява неговата 
значимост, но смята, че проблеми-
те трябва да се решават на полето 
на патриотизма, но не и в тясното 
пространство на национализма и 
конфронтацията.

Визитата на тракийци в белгий-
ската столица бе отразена от Бъл-
гарската национална телевизия, 
БНР и още няколко медии.Ивайло Калфин: Да поставим отново Ивайло Калфин: Да поставим отново въпроса за компенсациитевъпроса за компенсациите

бежанци и техните наследници и 
е поискал този въпрос да се вклю-
чи в преговорите за членство на 
Турция в ЕС. По същото време по 
договореност между президентите 
на България и Турция е създадена 
работна група на равнище зам.-
министри на външните работи, в 
която да се разгледат „трудните“ 
двустранни въпроси, включител-
но проблема с компенсациите на 
тракийци. Тази работна група е 
имала мандат от правителството 
и е провела първото си заседание 
в началото на 2009 г. През 2008 г. 
в резолюция на Европейския пар-
ламент проблемът също е отразен. 

„За съжаление след този пери-
од България намали усилията си 
за постигане на решение по този 
въпрос“, отбеляза Калфин.

Според него е „важно да поста-
вяме нашия въпрос системно, по-
стоянно, така че да е ясно, че това 
не е проблем само български, а и 
европейски“.

Продължва от 1-а стр.

Това означава премахване на 
границите в географската област 
Тракия чрез създаване на админи-
стративен регион в ЕС, който да об-
хваща географски областта Тракия, 
която сега е в три държави: Бълга-
рия, Гърция и Турция. Това може 
да стане формално след влизането 
на Турция в ЕС, но за интеграцията 
може да се работи и чрез предпри-
съединителните фондове, които 
ЕС отпуска на Турция, като трите 
държави използват европейските 
средства за осъществяването на 
различни проекти от общ интерес в 

И министър К.Вигенин се И министър К.Вигенин се 
присъедини към тракийциприсъедини към тракийци

Среща с Ханес СвободаСреща с Ханес Свобода

Кр. Премянов с евродепута-Кр. Премянов с евродепута-
тите М. Любчева и И. Калфинтите М. Любчева и И. Калфин
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Турция вдига АЕЦ 
на Черно море

Срещата на върха на Европей-
ския съюз не постигна съществен 
напредък по ключовия за ЕС въпрос 
за ограничаване на незаконната ими-
грация и решението за евентуална 
промяна на действащата миграцион-
на политика на съюза беше отложено 
за юни догодина. Това заяви след сре-
щата в Брюксел председателят на Ев-
ропейския съвет Херман ван Ромпой, 
цитиран от осведомителните агенции.

Ромпой обаче подчерта, че в близ-
ките месеци контролът по южните 
морски граници на ЕС ще бъде заси-
лен.

„Цяла Европа беше потресена от 
трагедията този месец край италиан-
ския остров Лампедуза. Повторение 
на тази ситуация не бива да се допус-
ка“, отбеляза той.

Според Ромпой политиката на ЕС 
в областта на незаконната имиграция 
се основава на три принципа: „недо-
пускане, защита и солидарност“.

Италия, Малта, Кипър, Хърватия и 
Испания настояха на срещата на вър-
ха останалите страни от ЕС да се ан-
гажират да съдействат на държавите 
от Южна Европа в осигуряването на 
подслон на бежанците, пристигащи 

Дяснопопулисткият британ-
ски таблоид „Дейли експрес“ 
призова читателите си да се 
включат в „кръстоносен поход“ 
за затваряне на трудовия пазар 
на Обединеното кралство за бъл-
гарите и румънците. Изданието 
откри онлайн подписка до пре-
миера Дейвид Камерън и прави-
телството, към която по данни на 
вестника само за една нощ са се 

присъединили над 10 000 души.
В материал, озаглавен „Нека 

този път да оставим шлюзовете 
затворени: кажете „Не“ на ЕС“ 
таблоидът обосновава кампания-
та си срещу „28 милиона румън-
ци и българи, които ще получат 
пълен достъп до британския тру-
дов пазар“ след 1 януари 2014 г.

В пространна статия, гарни-
рана с големи снимки на бедно 

облечени хора, „Дейли експрес“, 
цитиран от БТА, подчертава, че 
България и Румъния са двете 
най-бедни държави в ЕС и граж-
даните им ще бъдат изкушени да 
се възползват от предимствата да 
потърсят реализация във Велико-
британия.

Визирайки ромите, публика-
цията обръща специално вни-
мание на това, че в двете страни 

има многобройни представители 
на т.нар. „социално изключени 
групи“, които биха могли да про-
явят склонност към извършване 
на престъпления, да имат антисо-
циално поведение и да натоварят 
социалната система на Обедине-
ното кралство.

„Дейли експрес“ настоява пре-
миерът Дейвид Камерън да „каже 
направо своето „Не“ на Брюксел“ 

и защитавайки британските инте-
реси, да удължи ограниченията 
за българите и румънците на бри-
танския пазар на труда.

„Ако Брюксел не приеме това 
и даде Великобритания на съд, за 
да я задължи да приложи прави-
лата за свободно движение, няма 
ли това да бъде нова отлична при-
чина да се оттеглим от ЕС?“, се 
пита в публикацията.

„Кръстоносен поход“ срещу българите и румънците на британския трудов пазар

Повече от 8 от всеки 10 
българи (86%) не са участвали 
активно в каквато и да е кул-
турна дейност през последни-
те 12 месеца. От останалите 
14% само 1% са посочили 
занимаване с кино или фото-
графия, също по толкова - с 
творческо писане и актьорска 
игра, а по 2% са онези, отгово-
рили, че използват компютър 
за креативна дейност, свирят 
на музикален инструмент 
или се занимават с рисуване, 
скулптура или някакъв ръчен 
занаят.

Всеки шести (18%) е полз-
вал интернет за намиране на 
информация на културна тема, 
но 35% никога не са го прави-
ли. Когато става дума за т.нар. 
„индиректно използване“ на 

интернет за културни цели, 
45% отговарят, че под това 
разбират сваляне на музика и 
филми. 

Това са данните от общо-
европейско проучване за ак-
тивната и пасивна културни 
дейности, разпространени от 
Евробарометър. Те се осно-
вават на анкети с над 26 000 
души във всичките 27 държа-
ви плюс най-новия член Хър-
ватия. В България допитване-
то е проведено от TNS BBSS 
сред 1018 души в периода 26 
април - 6 май 2013г.

Сред основните заключе-
ния е, че България е културно 
най-пасивната страна в ЕС.

Това не означава, че дру-
гите държави са далеч пред 
нас. С никаква художествена 

или артистична дейност през 
последните 12 месеца преди 
допитването не са се занима-
вали 82% от малтийците, 80% 
от италианците, 79% от унга-
рците, 78% от  португалците, 
74% от румънците и гърците 
и т.н.

Но по нито един показател 
България не надхвърля сред-
ноевропейското ниво в поло-
жителен план.

Въпросникът в значител-
на степен повтаря анкета от 
2007г., последната пълна го-
дина преди кризата, и поради 
това дава основание за измер-
ване на ефекта от рецесията 
и стагнацията. Така 27% от 
анкетираните българи са по-
сочили като „твърде скъпо 
е“ причината да не отидат на 

кино през последната година 
(в ЕС средното е 22%), да не 
посетят концерт - 31% (25%), 
театър - 27% (20%) и данцов 
спектакъл или опера - 16% 
(14%).

Доминиращите две при-
чини обаче са липсата на ин-
терес и недостиг на свободно 
време. По първата причина 
48% изобщо не са влизали в 
библиотека, 38% не са гледали 
балет, танцов спектакъл или 
опера, а 33% не са посетили 
галерия или музей.

Любопитно е, че отчетлива 
незаинтересованост има дори 
към киното - 21%, четенето на 
книга - 29%, или гледане на 
културно предаване по теле-
визията - 27%.

Анкетираните масово де-

кларират, че нямат време за 
културна дейност- 39% не са 
прочели една книга през по-
следните 12 месеца поради 
тази причина. Между 27% и 
32% дават това обяснение за 
гледането на културно преда-
ване по телевизията, посеще-
ние на музей или галерия, на 
исторически места, църкви, 
замъци и градини.

Поне в четири категории 
над 20% българите отгова-
рят, че причината е ниското 
качество или недостъпност 
на кино и сценични изкуства 

като концерти, театър, танцо-
ви и оперни спектакли.

В същото време българите 
силно изостават от средното 
ниво в ЕС (5% срещу 27%) 
за купуване по интернет на 
музикални албуми, книги или 
билети за спектакли.

Що се отнася до познава-
нето културата на други ев-
ропейски народи, България 
почти се припокрива със сред-
ноевропейския отговор, че 
това става основно с книгите - 
29% (31% в ЕС). Тук има едно 
отчетливо разминаване и то 
засяга културната информа-
ция, идваща от телевизионни 
или радио предавания на дру-
га европейска държава (34% 
срещу 27%).

По отношение на дейности 
в друга държава като посеще-
ние на забележителност или 
музеи, концерти, театрални 
постановки резултатите са в 
ущърб на България в рамките 
от два пъти до четири пъти по-
малко.

Åâðîáàðîìåòúð: Áúëãàðèòå Åâðîáàðîìåòúð: Áúëãàðèòå 
ñà çàãúðáèëè êóëòóðàòàñà çàãúðáèëè êóëòóðàòà

Япония и Турция подписаха договор за строителство на 
втора атомна централа на територията на югоизточната ни 
съседка край град Синоп.

Договорът е бил подписан от премиерите на двете стра-
ни Реджеп Ердоган и Шиндзо Абе.

„Без рискове не се правят инвестиции. В този случай е 
важно да се минимизират вероятните грешки“, каза Ердо-
ган и отбеляза, че Япония притежава една от най-напред-
налите технологии за строеж на ядрени електроцентрали.

Първата АЕЦ на Турция вече се строи по договор с Ру-
сия. Строителството на втората централа ще поеме япон-
ският концерн „Мицубиши“ в сътрудничество с френската 
ядрена компания „Арева“.

През месец май Турция и Япония подписаха договор на 
стойност 22 милиарда долара за бъдещи инвестиции в про-
екта за АЕЦ. Предполага се, че цената на втората централа 
ще бъде 25 милиарда долара за четири блока

Синоп е малък град с пристанище на южното крайбре-
жие на Черно море, обкръжен от море и планини.

по море от Африка, Близкия изток и 
Азия. Гласът им обаче не беше чут и 
въпросът беше отложен за юни 2014 г.

Съгласно споразумението на ЕС, 
известно като „Дъблин-2“, всяка стра-
на от ЕС, на чиято територия присти-
гат бежанци, трябва сама да решава 
проблема за настаняването им, докато 
се разгледат молбите им за убежище.

Австрийският канцлер Вернер 
Файман подкрепя идеята бежанците 
да бъдат разпределяни между страни-
те от ЕС според специални квоти. Са-
мият той заяви това в кулоарите на ев-
ропейската среща на върха в Брюксел.

„Ако всяка страна бъде готова да 

приеме известна част от бежанците, 
това би смекчило остротата на про-
блема“, заяви Файман, преди нача-
лото на втория ден на Европейския 
съвет в Брюксел.

Българският премиер Пламен 
Орешарски изрази удовлетворение 
от обсъждането на въпроса за евро-
пейската политика по въпросите на 
миграцията по време на заседанието 
на Европейския съвет. Той отбеляза, 
че държавните и правителствените 
ръководители от ЕС са приели него-
вото предложение и настояване ра-
ботната група, заета с въпросите на 
миграцията, да се насочи не само към 

Средиземноморието, а и 
към югоизточните граници 
на ЕС, които обхващат ос-
новно България и Гърция 
и където в последните два 

месеца има сериозен миграционен на-
тикс, предаде БТА.

Макар общият миграционен на-
тиск над България да е относително 
малък, нашите аргументи са сериозно 
да се вземе под внимание необходи-
мостта от по-цялостен подход, поясни 
премиерът. Нашият проблем е част от 
общите европейски проблеми, каза 
Орешарски.

Той уточни, че работната група се 
очаква да посочи формите на солидар-
ност в ЕС към страните, които поемат 
натиска от миграционните потоци.

България има ориентацията, че ще 
получи 5-6 милиона евро (до края на 

настоящата година), съобщи премиер-
ът по повод очакваната помощ от ЕС 
за справяне с потока от бежанци към 
нашата страна.

Изненади не могат да се очакват, 
а за следващата година ще очакваме 
по-голяма помощ от предварително 
планираните средства, добави той. 
Премиерът уточни, че е поискал сре-
щата с Барозу, за да го запознае с об-
становката с бежанската вълна у нас 
и да го направи по-съпричастен към 
помощта на комисията в най-широкия 
аспект – техническа и финансова, на 
която може да се разчита.

Предстоят ни много сериозни пре-
дизвикателства, вероятно част от тези 
бежанци ще останат у нас дълго, ще 
имат нужда от подпомагане, ще раз-
читаме на солидарността на Европа, 
посочи премиерът.

Åâðîïåéñêèòå ëèäåðè îòëîæèõà Åâðîïåéñêèòå ëèäåðè îòëîæèõà 
ðåâèçèÿòà íà èìèãðàöèîííàòà ñèðåâèçèÿòà íà èìèãðàöèîííàòà ñè  
ïîëèòèêà ïîëèòèêà 
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ДИМИТЪР ОШАВКОВ, АЙТОС

В отговор на гостуването 
на тракийци от Казанлък и 
участието им във фолклор-
ните празници „Славееви 
нощи“, членове на тракий-
ско дружество „Петър Кип-
рилов“ в Айтос от своя стра-
на гостуваха на колегите си 
на 19 октомври. Поводът бе 
Тракийската Задушница – 
100 години от разорението 
на българите от Тракия.

Пред Паметника на По-
бедата, издигнат в района на 
Шейново, бе отслужена за-
упокойна молитва за души-
те на героите. Паметникът, 
построен във формата на 
побит меч, символизира ка-
питулацията на Вейсел паша 
и остатъците от неговата ар-
мия след кръвопролитните 
боеве в подножието на връх 

Шипка.
Тържеството, организи-

рано от тракийското дру-
жество в Казанлък, откри 
неговият председател Кос-
тадинка Димитрова с думи-
те: „Скъпи братя и сестри, 
на това място всяка педя 
земя е пропита с кръвта на 
български, руски, украин-
ски, румънски и финландски 

вόйни, донесли свободата на 
българите буквално с върха 
на своите щикове“.

Кметът на с. Шейново 
Николай Терзиев поздрави 
участниците в Тракийската 
Задушница и благодари на 
организаторите за инициа-
тивата.

Домакините на търже-
ството получиха поздрави-
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На 26 октомври в хотел „Родина“ се проведе 
Кръгла маса на тема: „Левите алтернативи за Евро-
па“ под патронажа на евродепутата Татяна Жданок 
от Латвия, Политически групи: Зелените/Евро-
пейски свободен алианс. В дискусията участваха 
представители на Италия, Гърция, Литва, Латвия, 
Полша, Украйна, Русия и Молдова. С доклади и 
изказвания в дискусията се включиха авторитетни 
учени като проф. Сергей Кургинян, Т. Жданок, Дж. 
Киеза, Ал. Палетскис, Антонио Ингроа, З. Захариев 
и др.

В конференцията се включи и посланика на Ре-
публика Сирия в България, който даде характерис-
тика на конфликта в Сирия като конфликт между 
ислямски фундаменталисти и терористични орга-
низации като Ал Кайда и гражданското и светско 
управление на Сирия.

Поканен като гост, председателят на СТДБ при-
ветства участниците в конференцията и акцентира 
на наболели глобални, общонационални и европей-
ски въпроси. Сред тях той открои  пренебрегването 
на неправителствения сектор и ролята на обществе-
ните организации при решаването на съвременните 
проблеми.

Председателят на СТДБ бе гост на Кръгла маса на тема: „Левите алтернативи за Европа“
телен адрес и от Красимир 
Премянов – председател на 
Съюза на тракийските дру-
жества в България.

От името на тракийско 
дружество „Петър Кип-
рилов“ – Айтос Димитър 
Ошавков подари копие от 
документалния филм „19-ти 
възстановителен конгрес на 
Тракийската организация“, 
проведен в гр. Хасково на 
25 и 26 март 1992 г.

С пламенни слова девой-
ки от тракийското младежко 
дружество в Казанлък изка-
заха своята почит и призна-
телност към загиналите и 
положиха цветя пред памет-
ната плоча. Талантливата 
млада гъдуларка Ивелина 
Янева изпълни китка бъл-
гарски народни мелодии.

Честването приключи с 
концерт от народни песни, 
поднесен от самодеен тра-
кийски състав на друже-
ството в Казанлък.

По стар български оби-
чай пред Паметника на По-
бедата се изви хоро, което 
развя българския трико-
льор.В Смолян представиха книга за Западна Тракия

Регионалният исторически музей 
„Стою Шишков“ в Смолян организира 
среща с Димитър Шалапатов, автор на 
изследването  „Българските християн-
ски селища в Западна (Беломорска) Тра-
кия“. Книгата бе представена от  позна-
тия на публиката Стоян Райчевски на 15 
октомври в изложбената зала на музея. 
Събитието бе една от проявите, посве-
тени на годишнината от Балканската 
война и Освобождението на Родопите, 
което община Смолян чества като свой 
празник.

Родопите винаги са били свързани с 
Беломорието, затова за родопското на-
селение Ньойският договор бе най-теж-
кото наказание, каза Стоян Райчевски, 
подчертавайки достойнствата на  книга-
та. Откъсването на Беломорска Тракия 
най-болезнено се изживява в Родопите, 
защото отваря незарастваща икономи-
ческа рана в поминъка на родопчани, 
а окастрянето на територията на Бъл-
гария е по-сериозно от всички други  
териториални посегателства. Авторът 
на изследването Димитър Шала-
патов, говори за „тракийци от Ро-
допите“, защото при проучването 
на стотиците български селища в 
Западна Тракия се откриват мно-
гобройни заселници от Средните 
Родопи, допринесли за икономи-
ческото развитие и процъфтяване 
на населените места, в които се 
установяват. Те, заедно с други-
те българи, са строили църкви, 
параклиси, училища и са опаз-
вали българското самосъзнание. 

Затова тази книга не можеше да не бъде 
представена пред смолянската общест-
веност, заяви Стоян Райчевски. В нея 
родопски родове  от Райково, Устово, 
Славейно, Писаница, Левочево, Чокма-
ново, Соколовци, Момчиловци и други 
селища  могат да открият информация 
за своите предци.

Изданието е резултат от над 15-годи-
шен труд, съпроводен с усилена изсле-
дователска работа на терен. Димитър 
Шалапатов е единственият българин, 
посетил всички селища в Западна Тра-
кия през последните години и положил 
уникални усилия всяко нещо да бъде ви-
дяно и проверено. Райчевски е удивен от 
начина на работа на Шалапатов – обхо-
дено е всяко съществуващо и несъщест-
вуващо вече селце, видени са руините на 
всяка църква и най-ценното - установе-
ни са старите и новите сегашни назва-
ния на всички населени места и важни 
местности. Книгата е завършек на исто-
рическата география на Западна Тракия, 
която се пише още от Стою Шишков, 

Христо Караманджуков, проф. Любом-
ир Милетич и други автори. Книгата на 
Шалапатов дава съвременната реална 
картина за селата на тази обезбългарена 
земя – досега не се знаеше какво е със-
тоянието на бившите български села. 
Според Райчевски тя е по-оптимистич-
на, отколкото се е очаквало, защото със 
съхранените знаци, паметници и сле-
ди заживява отново в проектираното в 
съзнанието ни българско историческо 
пространство. Във всеки момент може 
да се отвори на нужната страница и да 
се направи справка за съответното се-
лище. Първото пътуване на Шалапатов, 
потомък на бежански род, в Западна 
Тракия е през 1996 г. Емоционалният 
подтик да се захване с това дело е загу-
бата на неговите баба и дядо, които му 
разказвали за изгубения си роден край. 
Целенасоченото обхождане и издирване 
започва след 2000 година. Авторът не 
се успокоил докато не прекосил всички 
селища в търсене на българските хрис-
тиянски следи. Обикалял планинските 

пътища в труднодостъпни райони 
без никакви табели. Често търсей-
ки едно населено място, откривал 
случайно друго.

Димитър Шалапатов продъл-
жава родолюбивото си дело с 
непресъхваща изследователска 
страст. Новата му цел е подобно 
издание за Източна Тракия, а след 
това и за Мала Азия. Надява се в 
следващите години да се появят 
негови книги за българската  па-
мет в тези територии.

Абонамент 2014 г.
Отново дойде време за абониране. Абонаментът  за 

новата 2014 г. може да бъде извършен в най-близкия 
клон на „Български пощи“, в редакцията на в. „Тракия“ 
и при отговорниците, определени във всяко дружество. 
Най-добрият начин обаче си остава абонирането вътре 
в дружеството, той като тогава по-голяма част от сумата 
остава в СТДБ.

И през следващата 2014 г. цената на в. „Тракия“ се 
запазва, като за година абонаментът е 9,60 лв., за поло-
вин година е 4,80 лв, а за тримесечие -2,40 лв. Сумите 
не са големи и са по джоба на повечето тракийци.

Най-късно до 10 декември отговорниците трябва да 
изпратят до редакцията списък с трите имена, адреса и 
срока, за който са абонаментите. Събраните суми тряб-
ва да бъдат изпратени в СТДБ, който ще се разплаща с 
разпространителите.

Ако искате да научавате навреме за събитията в съ-
юза, ако искате да следите развитието на въпросите, 
свързани с тракийската кауза или да разказвате за меро-
приятията, които сте организирали в своето дружество, 
трябва да направите абонамента си навреме.

Външният ни министър Кристиан Вигенин, кой-
то беше на официална визита в украинската столи-
ца Киев на 8 ноември, поднесе цветя пред паметни-
ка на Капитан Петко Войвода. Както е известно той 
беше построен от СТДБ, Асоциацията на българите 
в Украйна и Киевската община. Преди това минис-
тър Вигенин се срещна с президента Янукович, 
премиера Азаров и външния министър Кожара.

Министър Вигенин поднесе цветя в Киев



МОМЧИЛ ИНДЖОВ

„България е моята роди-
на и много се гордея с това. 
Тя приюти моите родители и 
изучи и тях, и мене.“

Това разказва 52-годишни-
ят Илиас Йоаннакис - кмет на 
североизточната гръцка об-
щина Марония-Сапон в окръг 
Родопи. Тя се намира съвсем 
близо до границите с Бълга-
рия и Турция.

Освен че е роден у нас, 
Йоаннакис завършва тук 
средното и висшето си обра-
зование и среща своята гер-
манска съпруга. Той говори 
български език като роден и 
за разлика от повечето гърци 
произнася без проблем звуци-
те „ч“, „ш“ и „ж“.

Йоаннакис е роден през 
1961 г. в Пловдив. Той е син 
на гръцки политемигранти, 
напуснали родината си след 
края на гражданската вой-
на през 1949 г. И двамата са 
бойци от разгромената Де-
мократична армия на Гърция 
на ген. Маркос, създадена от 
компартията, и след пораже-
нието и бягат в България.

Тогава баща му Димит-
рис Йоаннакис е на 24 г., а 
майка му Анастасия – само 
на 19. По време на Втората 
световна война той е парти-
занин от съпротивата срещу 
германската и българската 
окупация на Беломорието. А 
тя е сред децата ятаци. След 
освобождението на Гърция те 

Брой 21  13 ноември 2013 г.

Музикантът Музикантът 
Илиас ЙоаннакисИлиас Йоаннакис

Отраснал у нас е кмет на 17-хилядна община в Гърция

Илиас Йоаннакис в кабинета Илиас Йоаннакис в кабинета 
си в кметството в Шапчи си в кметството в Шапчи 

се включват в редовете на ко-
мунистическата армия.

В България Димитрис ста-
ва учител. Анастасия следва 
във ВИХВП – пловдивския 
Висш институт по хранител-
но-вкусова промишленост. 
Двамата се запознават покрай 
срещите на политемигран-
тите и се женят през 1955 
г. Шест години по-късно се 
ражда Илиас.

От малко момчето обиква 
музиката. Едва 5-годишен, 
Илиас започва да се учи да 
свири на мандолина в клуба 
на гръцките политемигран-
ти. По настояване на баща си 
обаче той завършва механо-
техникум. Все пак учи и за-
дочно в пловдивското средно 
музикално училище, където 
се научава да свири на кон-
трабас и бузуки.

Майка му работи в хра-
нителния комбинат „1 май“ 
в Пловдив. Като ръководител 
на цех 42 тя е сред хората, 
изобретили добре познатите 
ни сухи пилешки и телешки 
супи. Нейният екип прави и 
първия в България кетчуп.

През 1981 г. дошлият на 
власт в Гърция социалист 
Андреас Папандреу кани 
всички политемигранти да се 
завърнат. Така 20-годишни-
ят Илиас и родителите му са 
репатрирани. Семейството се 
заселва в град Комотини, на 
по-малко от 20 км от граница-
та с България.

Илиас за първи път стъп-

ва в Гърция. Три години се 
препитава като музикант. Но 
през 1984 г. се връща в Плов-
див и завършва там Висшата 
музикална академия. Докато 
следва, се запознава с Катрин 
от тогавашната ГДР. Тя пък е 
дошла в Пловдив да учи сто-
матология в медицинската 
академия. През 1988 г. два-
мата се преместват в Гърция. 
Женят се и се раждат двамата 
им синове. Големият, кръстен 
на дядо си Димитрис, върви 
по стъпките на майка си и 
следва стоматология в Плов-
див. Малкият Ролф пък учи 
физиотерапия в Германия.

Илиас Йоаннакис посве-
щава живота си на музиката. 
Работи като преподавател 
в музикалното училище в 
Александруполис и в гимна-
зия в Комотини.

За най-голямо свое по-
стижение Йоннакис смята 
създаването на първите и за-
сега единствени в цяла Гър-
ция музикални паралелки в 
многокултурното начално 
учлище в Шапчи (на гръцки 
Сапес), родния град на майка 
му. Това става през 1998 г.

Едва ли има по-сполучли-
во място за това в Гърция. В 
Шапчи живеят гърци, помаци 
и цигани. Има и малко арме-
нци. През 90-те г. там идват 

Кметството в Шапчи – работно-Кметството в Шапчи – работно-
то място на Илиас Йоаннакисто място на Илиас Йоаннакис

Параклисът за православното Параклисът за православното 
население на градчетонаселение на градчето

понтийски гърци от Грузия, 
Армения, Узбекистан и Ка-
захстан.

След това Йоаннакис съз-
дава многокултурен детски 
хор. Децата разучават и из-
пълняват песни не само от 
Гърция, но и от републиките 
на СССР, откъдето е произхо-
дът им.

Йоаннакис е толкова ува-
жаван в Шапчи, че местните 
хора настояват той да се кан-
дидатира за кмет на избори-
те през 2010 г. Малко преди 
това музикантът е напуснал 
социалистическата партия 
ПАСОК и е издигнат като 
независим кандидат. Печели 
убедително. Година по-късно 
общината се слива със съсед-
ната Марония. Петхилядният 
Шапчи става център на ново-
създадената административ-
на единица Марония-Сапон.

Тя е сред най-бедните в 
Гърция. Населението и е 17 
000 души. Безработицата там 
е ужасяваща – 80 на сто. Глав-
ният поминък е земеделието. 
Единственото голямо пред-
приятие в Шапчи е фармацев-
тичният завод. Собственикът 
обаче предпочита да наема 
хора от Александруполис. 
Така че задачата на родения и 
отраснал в България кмет хич 
не е лека.САПЕС ИЛИ ШАПЧИ

Селището възниква като хан, около който в петък става 
пазар. Търговското издигане на Шапчи като втори център в 
околията след Гюмюрджина става през 80-те години на 19 
век, когато българите – мнозинство в околията, започват да 
бойкотират пазара в Марония. Шапчи постепенно се въздига 
като градче, населено предимно от преселници от съседното 
село Калайджидере, разположено на 7-8 километра на запад. 
Първите създатели на Шапчи са калайджидерските първенци 
Хаджи Шенко Николов, Хаджи Вълчо Пандалеев, вуйчо на 
Хаджи Вълчо Хаджистоянов, Хаджи Вълчо Георгиев, Нико-
ла Семерджиев, Тодор Димитров Келмитрев, Хаджи Георги, 
Тодор Терзистоянов. Дюкяни в Шапчи отварят и сачанлий-
ци като поп Илия Ангелов, манастирци като Петко Бочуков 
и Иван Карабаджака, петковци като Петко Каварджиков и 
други. 

На високия северен склон е построен нов квартал. Там са 
заселени завърнали се от руския черноморски ареал понтий-
ски гърци, те все още продължават да говорят помежду си на 
руски език. 

почита България почита България като своя родинакато своя родина

Анастасия и Димитрис – родителите на Анастасия и Димитрис – родителите на 
Илиас Йоаннакис, като млади в ПловдивИлиас Йоаннакис, като млади в Пловдив

 
9 септември е светла 

дата за него
 
„На 9 септември 2013 г. бе 

открит проходът Маказа, кой-
то вече е най-близката връзка 
на общината с България. Той е 
част от коридора Хелзинки-Бя-
ло море, минаващ през Будапе-
ща, Букурещ и Русе. На 9 сеп-
тември 1944 г. в България пада 
монархофашистката власт 
и българските окупационни 

войски се изтеглят от Гърция. 
Много държа това да се знае“, 
казва Илиас Йоаннакис.

„Искам също да знаете, че 
нямам нищо против българ-
ския народ. Тази дата е един 
призив да не се забравя ми-
налото, но и да гледаме към 
бъдещето“, допълва кметът.

Няма място за омраза, а за 
взаимоуважение между два 
братски народа“, завършва 
Илиас Йоаннакис. 
Препечатано от в.„24 часа“.




