
На 18 декември т. г. паметни-
ците на Капитан Петко войвода 
(18.12.18  – 0 .02.1900) в цяла-
та страна бяха отрупани с цветя 
в знак на признателност и почит 
към великия син на България. 
Пред паметника му в Борисовата 
градина в столицата се събраха 
признателни тракийци. Да отда-
дат почит към патрона на Тра-
кийската организация дойдоха 

В земята хляб за челяд многолюдна 
не си роден след ралото да сееш. 
Роден си в пояса с кама, с пищови, 
с куршумни рани знаме да развееш. 

В неравни битки с чалмалии турци, 
обръщаш грозен вик „Аллах“ във бяг. 
Над дол и рид, над бащин дом в Родопа, 
хайдушкото „Ура“ лети над волски впряг. 

Пенлива песен вие глас момински 
над Пеюв скок във Малката река. 
Вълните беломорски с вой го давят. 
За Петко пее селската тлака. 

Доганхисар не с плач, а с песен свята, 
прославя своя син за вечни времена, 
светило в мрака в бъдното да грее 
със ярка, чиста, своя светлина. 

България те помни, Капитане! 
Завие ли по кривите пътеки, 
Чистилище за гузната й съвест 
си ти! И днес! И утре! И навеки! 

БЪЛГАРИЯ ТЕ ПОМНИ,  
КАПИТАНЕ

Продължава на 2-а стр.
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ПОК ОН И ПО ИТ ПРЕ  ИВОТА И 
Е ОТО НА КАПИТАН ПЕТКО ВО ВО А

Скъпи тракийци,
В навечерието  

на Рождество Христово 
ви пожелавам здраве, 
мир и благоденствие!

Светли празници!

Красимир Премянов,
Председател на СТДБ

Пенка Чакалова – Генева,  
правнучка на Митрю Кирков Каракирков,  

брат на Петко Кирков Каракирков –  
КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА

Тракийци почетоха 178-ата годишнина  
от рождението на своя патрон Капитан Петко войвода

Красимир Премянов, председа-
тел на СТДБ, Краснодар Бело-
морски, заместник - председател 
на Р на СТДБ, Божана Бог-
данова, председател на ТСНИ 
„Завръщане към корените“ и 
„По обратния път на дедите ни“, 
проф. Павел Демиров, Зорница 
Радонова, Стефан Начев, главен 
секретар на Съюза, Петко Стам-
болиев, Величко Пачилов.

Кратко слово за живота и де-
лото на легендарния войвода и 
патрон на Тракийската органи-
зация, произнесе Краснодар Бе-
ломорски. „Певецът на Беломор-
ска Тракия  еорги Лушнарев 
изпълни тракийски песни. Бяха 
прочетени слово и стихотворе-
ние за Войводата от госпожа 
Пенка Чакалова - енева, които 
публикуваме.

„ а 1  декември   декем-
ври 1  година , стар стил  в 
село оганхисар, Груда Кока-
ли ева и Кирко Каракирков да-
ват на ългария легендарния си 
син Петко Кирков Каракирков. 

мъртта на брат му ат  и 
братов ед му ъл о го отвеж-
дат в горите тракийски, за да 
бъде за итник на онеправдани-
те. През 1  годи ния си път на 
борец за правда и свобода той 
носи 33 кур умени и прорезни 
рани. аства във 101 битки. 
Главата му е оценена за  000 
турски лири. 

  Траки и ред аметника на Ка итан Петко во вода в Борисовата градина в столи ата

  Траки и в Хасково очетоха 
178 години от рождението на 
Ка итан Петко во вода
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СИМЕОН МИЛАНОВ

Връщайки се на Н ойския 
диктат, според него страната ни 
трябва да получи и икономиче-
ски достъп до Егейско море, но 
фактически на конференцията 
в Сан Ремо Беломорска Тракия 
изцяло е предадена на ърция, 
която до последно (191 ) дър-
жи фиктивен неутралитет във 
войната, а обещанието за този 
коридор така и не е изпълнено.

Страната ни е задължена да 
изплати 2,2 0 милиарда златни 
франка с лихва от   за общо 

 години, което фактически 
означава  милиарда златни 
франка - колосална за епохата 
сума, още повече за малка Бъл-
гария, воювала в  войни. Има 
и допълнителни тежести, кои-
то западните сили налагат на 
България: окупационен дълг, 
издръжка на смесените арби-
тражни съдилища, комисиите 
по разоръжаване и др. ренски 
и италиански войници окупират 
България, като колониалните 
части на ранция се прочуват 

Продължение от 1-а стр.

Н О СКИЯТ ИКТАТ  НЕ АРАСНА АТА РАНА  
И НЕНА ЕНИЯТ РОК НА ГАРИЯПродължение от миналия брой

с изнасилванията и зулумите 
си срещу цивилното българско 
население. Българската армия е 
сведена до 20 хиляди щика (от 
над 800,000 души по време на 
войната).

С други думи, България е 
превърната във военно неспо-
собна и финансово-икономиче-
ски смазана и зависима страна. 
На всичкото отгоре след като в 
Македония, Добруджа и Бело-
морието започват жестоки ре-
пресии и политики за асимила-
ция на българското население, 
над 00,000 бежанци идват в 
България. Правителството на 
Стамболийски полага неимо-
верни усилия, за да им осигури 
жилища и настаняване.

Обикновено, когато се гово-
ри за Н ой, рядко някой търси 
извличането на поуки. Патетич-
но просто се говори за неспра-
ведливостите, но не се казва, 
че основните отговорници са 
представителите на българ-
ския политически елит, който 
не само, че не разчита правил-
но геополитическата ситуация 

в съдбовните 191 -191 , но и 
попада под тежки финансови и 
корупционни зависимости към 
чужди държави. Става въпрос за 
същия прехвален елит, по който 
днес се леят крокодилски сълзи, 
че бил избит  19 -19 .

Част от красивите домове във 
виенски стил на този елит още 
могат да се видят в София. Ня-
кои от тях, например, е извест-
но, че са построени с пари от 
спекулата със зърно и доставки 
за гладния и очукан български 
войник по време на Първата 
световна война.

Така или иначе, милиони 
българи попадат под чужда 
власт, а страната ни е разорена, 
защото българският политиче-
ски елит, воден от късогледство, 
русофобия и зависимости, об-
рича страната ни чрез съюза си 
с ермания.

За съжаление историческите 
уроци не са научени и в 21-и век 
българският политически, пази 
Боже елит и особено десница-
та, бързат да вкарат България 
отново в ситуация на конфликт, 

подкрепяйки стремежа на една 
велика сила да запази световна-
та си хегемония и да установи 
единно световно правителство, 
срещу две други велики сили, 
които искат да установят много-
полюсен ред.

Позиция, която сама по себе 
си е предателска, защото пър-
вата задача на всеки нормален 
политик е да мисли за същест-
вуването на своята държавна су-
бектност, а не да подкрепя тези, 
които не крият, че искат да уни-
щожат националните държави 
въобще. Но дори и да изключим 
това, на първо време трябва да 
се отчитат фактори като опас-
ността от включването на Бъл-
гария във всякакви конфликти, 
особено в ситуация, в която ня-
маме нито военния капацитет за 
тях, нито икономическите въз-
можности.

ивеем в епоха, в която све-
товният ред се изменя и цели 
държави ще изчезнат. Някой от 
съвременния елит може ли да 
си представи какво ще стане с 
България, ако ни ударят някол-

костотин хиперзвукови ракети 
в резултат, например, на изпра-
щането на български войници 
в крайна като част от някоя 
коалиция на желаещите ? Това 

още не се е случило, слава Богу, 
но настроенията в официална 
София са войнолюбиви и, уви, 
сервилни.

Да се надяваме, че все пак 
българският народ ще си при-
помни горчивите уроци на 
Н ой, защото в противен слу-
чай няма да преживеем трета 
национална катастрофа. На 
последните парламентарни из-
бори имаше почти пълна доми-
нация на политическите сили, 
които цяло лято не криеха, че 
искат да тласнат България към 
още по-голямо ангажиране с 
конфликта. Дано на следващи-
те все пак българите да изберат 
по-разумно и балансирано по-
ведение, (ако въобще се появят 
такива неща сред политическа-
та ни класа). орчивият опит на 
предците ни заставя да не пов-
таряме Н ой

Изто ник: Поглед.ин о

ой е единственият български 
борец за освобождението на ъл-
гария от турско робство, който 
преминава през трита етапа на 

ационалното ни свобожде-
ние: айдутство, етни ество 

и у астник в уско  турската 
война. оси с ест званието Ка-
питан, дадено му от народа и 
от руския император лександър 

тори.  Капитан Петко ойвода 
дели място в пантеона на без-

смъртието до имената на асил 
евски и ристо отев. ългар-

ският народ е увекове ил името 
му в над 200 авторски песни и 
над ве е 30 паметника и паметни 
знака. 

а този ден целият български 
народ е подвие крак и сведе гла-
ва в знак на преклонение пред ве-
ликия му подвиг  всеотдаване  

Поклон  Капитане  България 
те помни “ 

ПОК ОН И ПО ИТ ПРЕ  ИВОТА И Е ОТО

Представители на ТД „Одринска е о ея“ в Ст. Загора 
однесоха ветя ред аметника на героя в арк „Тракия“

 чени и от О  „Христо Смирненски“ и О  „Св. Климент Охридски“ 
засадиха вечно зелено дърво в градинката близо до аметника на 
Почетния гражданин на Хасково Ка итан Петко во вода
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И ВИСЯВАНЕ И Е ИНЕНИЕ НА ГАРСКИЯ

И промяната на оня член 1  от Консти-
туцията, който ще бъде фатален. По-късно 
този ден ще бъде наречен „ден на престъп-
ното безумие“. Българската армия, уморена 
от една война, вече е хвърлена в друга. Сър-
бия, ърция и Черна гора са съсредоточили 
многобройни сили. И макар че българската 
армия първоначално бележи успехи, скоро 
ситуацията се обръща против нея.

България моли за примирие. Това е ка-
тастрофа ... В двете Балкански войни Бъл-
гария дава  000 убити и 100 000 ранени. 
Македония, жна Добруджа и Тракия са 
обезбългарени. За грешката на политиците и 
цар ердинанд българите в Тракия трябва да 
платят с кръвта си.

Разорението на тракийските българи е 
неописуемо. Турция не води асимилаторска 
политика – тя физически унищожава хората 
в Тракия. Думата „разорение“ се свързва с 
икономически и стопански загуби, а извър-
шеното през 191  г. е много по-ужасяващо 
и жестоко. Извършено е етническо изтреб-
ление, геноцид, което по-късно ще се назове 
престъпление срещу човечеството. 

Трагичната и мъченическа история на тра-
кийските българи започва в разгара на Между-
съюзническата война. Първата жертва на тур-

Изготвил: Денис Гюнер Халил 17 г. – 10 клас
ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ гр. Разград
Продължение от миналия брой

ската армия е село Булгарк ой. То е било чисто 
българско, с население около 2000 души.

Булгарк ой – ,,българското село“ – е за-
трито от лицето на земята

След 110 години ние пак се обръщаме на-
зад и търсим. Търсим имена, търсим лица, 
търсим спомени. Бащи, дядовци, роднини. 

ора ,наглед обикновени – копачи, сеячи и 
неуки овчари. Но именно те, с войнишки-
те шинели и пушки, смело се хвърлят в боя, 
извършват безброй подвизи и печелят битка 
след битка. Именно те са най-големите, най-
храбрите и най-светлите герои на България. 
Историята на Балканската война – това значи 
история на рода, история на всяко българско 
семейство. И независимо дали е прапрапрадя-
до или дядо, това е твой близък, роднина, чо-
век когото обичаш. ордост изпълва сърцето 
ти, когато знаеш, че той, „измокрен, гладен, 
уморен“, се е хвърлял храбро и безстрашно в 
атаката „на нож“. Извършил е героични дела  

урмувал е крепости  Спасявал е хора
Ключът към тези победи е народният ус-

трем, патриотичният плам на сърцето и ду-
шата. Може би никога в хилядолетната ни 
история народът не се е усещал толкова еди-
нен  Никога не е вярвал толкова много в това 
справедливо дело. Сто и десет години по-къс-
но ние, синове и праправнуци на герои трябва 

да чувстваме гордост и беззаветна преданост 
към сакралното дело на дедите  Подвигът им 
е безсмъртен, славата им – вечна

Родината зове всеки да изпълни дълга 
си  Истинска гордост за Разград, моят роден 
край, буди безсмъртния ни и обичан капи-
тан ристо Бърдаров. Неговото семейство е 
будно и родолюбиво. С цветя и китки бащата 
Лазар изпраща синовете си на война – рис-
то, Иван и Марин. Те се сражават доблест-
но и героично. Кап. ристо Бърдаров взема 
най-дейно участие във всички битки на 19-и 

уменски полк. Проявява се като смел и та-
лантлив командир. Неговата картечна рота 
безстрашно се бие при Ескиполос и Петра, 
при Караагач и Чаталджа, при Султан тепе 
и Китка. Проявява чудеса от героизъм и пе-
чели орден за храброст. Когато през 1992 г. 
покойният проф. д. и .н . Божидар Димитров 
посещава Охрид и след дълго разглеждане на 
българските паметници сяда в една охридска 
кръчма, оркестърът започва да свири непо-
зната песен на чист български език. За капи-
тан Бърдаров, както се пее в песента  коман-
дир на първа картечна рота от Деветнайсети 
пехотен уменски полк. Професорът е изу-
мен, защото тази песен не е известна в Бълга-
рия. Той е трогнат от любовта и почитта към 
българския капитан. Той е убит по време на 
Първата световна война на Мокра планина, 
кота 1 0 . Погребан е в Струга с военни по-
чести на 21 октомври 191  г. В предаването 
„Сите българи заедно“ Любчо Куртелов от 
гр. Охрид, пра-правнук на Димитър Мила-

динов, казва, че любимата му песен е за кап. 
ристо Бърдаров от 19-ти пехотен полк .

И кой знае – може би ристо и прадядо 
ми Мехмед рамо до рамо са летели срещу 
Бунархисар, под ураганен огън и сред свис-
тящи куршуми. Според мен всеки, който се 
чувства българин, четейки за паметните съ-
бития от 1912–191  г., трябва да запази мъл-
чание и да се поклони не само на героите, но 
и на бежанците от Тракия. Да си спомни за 
тяхната трагедия. Защото ако не познаваме 
историята си, как ще изградим бъдещето си? 
„Да не забравяме, но и да не отмъщаваме“. 
Защото народ без минало, няма бъдеще

Защото ако не познаваме историята си, 
как ще изградим бъдещето си? Защото народ 
без минало, няма бъдеще  И нека помним 
посланието на великия българин Паисий 

илендарски „Четете, за да знаете“ .
Историография
Чолпанов, Борис Славата на България
Чутурков, Коста Ечи ти гордо наш Балкан 

(Страници от героичното минало на Лудого-
рието)

Николова., Нели Архив 19-ти Пехотен 
Разградски ( уменски полк)

Музей (Димитър Ненов) Разград
Палангурски., Милко и колектив История 

и цивилизации 10 клас
История и цивилизация за 11 клас
Териториален Държавен архив с предста-

вител-Дарина Колева
Архивни материали от Съюза на ветера-

ните от войните и офицерите от запаса 

Абди акиров – редник  пехотен полк., 1 рота, убит на Предела, 
Разложка околия
Александър Д. Василев – подпоручик 20 пехотен полк, убит в Бунар 

исар
Александър аджи Василев – подпоручик 20 пехотен полк, убит в 
Бунар исар
Адил Неджибов – редник  пехотен полк, 1 рота, убит на Предела, 
Разложка околия 
Ангел Иванов Бобчев – младши подофицер, 19 пехотен полк,  рота, 
убит в с. Костур, Кривопалавска околия
Антов Великов Енчев – подпоручик, 19 пехотен полк,  рота, почи-
нал в Лозенград.
Асан Мехмедов- редник,  пехотен полк, 1 рота, убит на Предела, 
Разложка околия
Асан Мустафов – редник,  пехотен полк, 1 рота, убит на Предела, 
Разложка околия
Асен осподинов Стоянов – ефрейтор, 19 пехотен полк, музикална 
команда, починал в с. Субатчою, Чаталджанска околия
10. Асен рданов Петров- редник,  пехотен полк, 12 рота, почи-
нал в с. Каменишка Скакавица, Кюстендилска околия
11. Ахмед Али Асанов – редник,  пехотен полк, 1 рота, убит на 
Предела, Разложка околия
12. Ахмед меров – редник,  пехотен полк, 1 рота, убит на Пре-
дела, Разложка околия
1 . Белчо Стоянов Макив – редник,  пехотен полк, 11 рота, убит 
в с.
Петра, Лозен радска околия
1 . Бо дан рданов – редник,  ехотен полк, 11 рота, убит в с.
Петра, Лозен радска околия
1 . Бо ослав Иванов – ефрейтор, 19 пехотен полк,  рота, убит в с.
Караа ач, Бухархисарска околия
1 . Борис Иванов Абаджиев- редник, 19 пехотен полк,  рота, почи-
нал в с. Субатчою, Чаталджанска околия
1 . Васил Иванов Диконоров – младши подофицер, 19 пехотен полк, 
 рота, починал в Люлебургас.

18. Величко Захариев – редник,  пехотен полк, 12 рота, починал 
в с.
Субатчою, Чаталджанска околия 19.Вичо еор иев – редник
20. анчо Русев – бомбардир,  артилерийс.ки скорострелен полк,  
батарея, починал в с. Субатчою, Чаталджанска околия
21. анчо енев анов – редник, 19 пехотен полк, 8 рота,. убит в с.
Караа ач, Бухархисарска околия
22. ено Недев – редник,  пехотен полк, 11 рота, починал в София
убит в с. Караа ач, Бухархисарска околия
2 . еорги Иванов –  пионерна теле рафна дружина, 1 2 рота, убит 
в Одрин
2 . еор и Иванов олов – капитан, починал в София 2 . осподин 
очев – подпоручик, артилерийски нескорострелен

полк, .бататарея, убит в Бунар исар
2 . Димитър еоргиев Янев – редник, 19 пехотен полк, 12 рота, убит 
в с. Петра, Лозен радска околия
2 . Димитър Драганов Занков – редник,  пехотен полк,  дружина, 
убит на вр. Баждарица, Кюстендилска околия

28. Димитър Радев Стайков – подпоручик, 19 пехотен полк,  рота, 
убит в с. Караагач, Бухархисарска околия
29. Друми Иванов – редник, 19 пехотен полк, 2 рота, убит в с.
Караагач, Бухархисарска околия
0. Иван ристов Костов – редник,  пехотен полк, убит в с.

Караагач, Бухархисарска околия
1. Илия Йорданов ристов – подпоручик, 19 пехотен полк, 8 рота, 

убит в с. Караагач, Бухархисарска околия
2. Касер Петров – редник,  пехотен полк, 9 рота, убит при пози-

циите на Равна нива, Кюстендилска околия
. Киркор Арменяков Пашаян – редник, 19 пехотен полк, 2 рота, 

убит в с. Караагач, Бухархисарска околия
. Латин Мичев – редник, 19 пехотен полк, почива в болницата в 

Разград.
. Маврудин Николов Батембергски – редник, 19 пехотен полк, 8 

рота, убит в с. Караагач, Бухархисарска околия
. Марин Лазаров Бърдаров – редник, Македоноодринско опълче-

ние, 2 дружина, 1 рота, убит в гр. арк ой
. Марин Минчев – редник, 19 пехотен полк,  рота, починал в Ча-

талджа.
8. Марин Славов – редник, 19 пехотен нескорострелен полк, убит в 

с. Караагач, Бухархисарска околия
9. Неделчо Добрев – редник,.  транспортен еталон, починал гр.

Радомир
0. Неделчо Петков Станков – редник, 19 пехотен полк,  рота, по-

чинал в Лозенград
1. Нестор Атанасов Ковач в – редник, 19 пехотен нескорострелен

полк, убит в с. Караагач, Бухархисарска  околия
2. Никола Иванив Бърдаров – фелдфебел,  пехотен полк, 1  рота, 

убит на вр. Баждарица, Кюстепдилска околия
. Никола Русчуклиев – ефрейтор, 19 пехотен полк, 8 рота, починал 

в София.
. Осман Мустафов – редник,  пехотен полк., 1 рота, починал в 

Предела, Разложка околия
. Панайот Костов еоргиев – редник, 19 пехотен полк,  рота, убит

в с. Татар к ой, Бухархисарска околия
. Петко Пепев Манчев – редник,  пехотен полк,  рота, убит на 

вр. Баждарица, Кюстендилска околия
. Петър Димитров ушнев – младши подофицер, 19 пехотен полк,

 рота, убит па вр. Китка, Кривопаланска околия.
8. Петър Иванов Рахов – редник,  пехотен полк, 1  рота, убит на 

вр. Баждарица, Кюстендилска околия
9. Став о Неделчев Драганов – редник,  пехотен полк, 12 рота, 

убит с. Петра, Лозенградска околия.
0. Стефан еоргиев Еленски – поручик,  пехотен полк, убит при 

Равна нива, Кюстендилска околия
1. Стефан Д. Стойнов – старши подофицер, 19 пехотен полк,  рота, 

убит на вр. Китка, Кривопаланска околия.
2. Стефан Илиев Чолаков – редник, 19 пехотен полк, 10 рота, убит 

на вр. Китка, Кривопаланска околия.
. Стефан Михайлов Копчев – редник, 19 пехотен полк,  рота, убит 

в с. Костур, Кривопаланска околия.
. Стилян еоргиев – редник, 19 пехотен полк, 8 рота, убит на вр.

Китка, Кривопаланска околия.
. Стойко еоргиев Чолаков – редник, 19 пехотен полк, 11 рота, 

убит
в Бунар исар

. Стойчо Иванов – редник, 19 пехотен полк, 12 рота, убит на вр.
Китка, Кривопаланска околия.

. Стоян Атанасов Кръстев – редник,  пехотен полк, 10 рота, убит 
в с. Караа ач, Бухархисарска околия
8. Стоян Илиев – редник, 19 пехотен полк, 8 рота, убит на вр. Китка, 

Кривопаланска околия.
9. Стоян Матеев – старши подофицер, 19 пехотен полк,  рота, убит 

в с. Колиби, Бухархисарска околия
0.Тодор Илиев Русчуклу – редник, 19 пехотен полк, 1 рота, починал 

в с. Субатчою, Чаталджанска околия
1. ристо Добрев еоргиев – редник, 19 пехотен полк,  рота, почи-

на,  в с. Субатчою, Чаталджанска околия
2. анко Янков Келешов – младши подофицер,  пехотен полк, 12 

рота, убит в с. Караагач, Бухархисарска околия
. абан Бекиров – редник,  пехотен полк., 1 рота, починал в 

Предела, Разложка околия
. рдан Николов Кантарджиев – редник, 19 пехотен полк, 8 рота, 

убит в с. Караагач, Бухархисарска околия
. рдан Николов ристов – редник, 19 пехотен полк, 10 рота, 

убит в с. Караагач, Бухархисарска околия
. рдан Николов анков –  пионерна дружина, починал в Раз-

град 
. сеин асанов – редник,  пехотен полк., 1  рота, починал в гр.

Якоруда, Разложка околия.

анните са взети от б ия азбу ен ,  на загиналите през 
Първата балканска война 1 12 1 13 г. на съхранение в ържавния 
военно истори ески архив  гр. елико ърново.
Балканската епопея

,, ългарийо, за тебе те умряха“  изре е за тях великият азов.
И на всеки паметник войни ки  все съ ите думи

Един народ.
Една надежда.

Една борба .
ойна, запо ната като на празник.  

ойна с противник  стар омразник.  
ойна за оте еството ни све ено.  

ойна със знаме осветено.
Половин милион армия се вдига. траната ни глава надига.

И даже стари опъл енци, отново пак са доброволци. 
При Ге кенли, Петра и аклица настъпва армията ни в редица.  

 после с трета армия напред  и озенград е пак превзет.
 геройски битки в лебургас, Европа слу а все за нас.

о крепостта на дрин падна с утовна българска атака,  
където хитрост и умение

се сляха с воля и търпение.
иляди жертви оте еството ни даде, но съ зникът ни предаде.

пете, герои, съня си  ългария запази естта си

агинали военносл а и от а гра  в алканската война  г.
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ТРАКИ СКО Р ЕСТВО РО ОПСКА С АВА   
ГР  СМО ЯН ОТ Е Я А С Т Р ЕСТВО  ГО ИНИ  

ОТ РО ЕНИЕТО НА КАПИТАН ПЕТКО ВО ВО А
На  декември, Тракийско дружество „Родопска слава“, представи-

тели на НЧ „Орфееви гори – 18 0“ в гр. Смолян, заедно с ученици от 
ППМ  „Васил Левски“ и езиковата гимназия,  с тържество отбелязаха  
1 8 години от рождението (стар стил)  на Капитан Петко.

Тържеството се проведе в квартал Райково пред бюст – паметника на 
закрилника на Родопите,  който е издигнат благодарение на родолюби-
вите българи и дарители еорги Серкеджиев, Калоян Стаматов, Атанас 
Матански, Павел Кундурджийски и Димитър Петков. Слово за живота и 
дейността на войводата произнесе Златка Петрова, председател на Тра-
кийско дружество „Родопска слава“, Смолян.

Паметникът на Войводата беше отрупан с цветя от участниците в 
тържеството и признателни родопчани.

Тракийци от Казанлък, Бузовград и Крън взеха участие в 
Националната инициатива „Завръщане към корените“, про-
ведена на 19 ноември 2022 в Ивайловград. Групата посети и 
родното място на Ивайло Балабанов – село Хухла. 

София Дончева – председател на Тракийско дружество, 
Казанлък

ТРАКИ И ОТ КА АН К  ОВГРА  И КР Н АСТВА А В НА ИОНА НАТА 
ИНИ ИАТИВА СРЕ А АВР АНЕ К М КОРЕНИТЕ  В ИВА ОВГРА
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На 02.12.2022 г. в Музей за нова исто-
рия на Варна се проведе конференция, 
посветена на българи от Одринска Тра-
кия, допринесли за развитието на нашия 
морски град. орумът бе организиран 
от Тракийския научен институт, филиал 
Варна. частие взеха историци, краеве-
ди и потомци на тракийски българи. 

„ одовата памет е от изкл ител-
но зна ение и не бива да се подценява. 

я трябва да бъде пазена, обогатява-
на, а историците да я представят на 

ироката об ественост. олята и 

зна ението на генералите в битки са 
безспорни, действията на достойните 
държавници  известни, но о е по ва-
жен е обикновеният овек и неговият 
подвиг, за ото когато остане  без 
ни о, а ти даде  вси ко за одината 
си, тогава проли ава истинският па-
триотизъм “, заяви Симеон Кулиш-на-
учен секретар на ТНИ-Варна.

Водещ на събитието бе доц. д-р ено-
вева Михова-директор на ТНИ-Варна.

Институтът се зае със задачата да из-
даде изнесените доклади в сборник.

На 14 декември, т.г. в салона на Тракийско дружество „Г. 
Сапунаров“ – Хасково, се проведе открит урок по родолюбие, 
изнесен от председателя на дружеството Кирил Сарджев.

Темите, които развълнуваха учениците от ОУ „Любен Кара-
велов“, водени от учителката Албена Ройдева, бяха свързани 
с историята на тракийските българи, заселени в Хасково и 
делото на Петко Киряков Калоянов (18.12.1844–07.02.1900).

Две от децата дариха на тракийското дружество своите 
есета, посветени на големия български родолюбец и борец 
свободата на България Капитан Петко войвода. 

РЕГИОНА ЕН ОР М  
А ТРАКИ СКИТЕ 
ГАРИ В В ВАРНА

ОТКРИТ РОК ПО РО О ИЕ  
В АСКОВО



Продължава в следващия брой
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ВАСИЛИАННА МЕРХЕБ

От трибуната на българския 
парламент на 08.12.2022 г. пред-
ставителят на ЕРБ Даниел Митов 
прочете декларация по повод „по-
се ение в ългария“ на „ олоко-
ламският митрополит нтоний, 
председател на вън ния отдел на 

осковската патриар ия“, в коя-
то е поставено настояването Бъл-
гарската Православна ърква „да 
помисли дали не е дошло време за 
влизането ни във евхаристийно об-
щение с Православната църква на 

крайна“, при положение че Бъл-
гарската Православна ърква над 
0 години е в пълно Евхаристийно 

общение с каноничната краинска 
Православна ърква. 

 На авторите на декларацията би 
могло да припомним също, че л-
гарската равославна рква е 
от елена по онстит ия от р-

авата и елата  които касаят 
нейния ивот  ависят тясно от 
нейната овна ко петен ия  
като в и ането на каквито и а 
било решения е строго опре еле-
но в полето на рковната пра-
вос бектност  която е неприкос-
новено нейно право. Всеки опит 
за вмешателство в тази суверенна 
територия освен противоконститу-
ционна дързост, противопоставяща 
се на основния закон в държавата, 
в духовен план се явява тежък грях. 

Българската Православна ърк-
ва, както е известно, е неизменна 
част от Светата, Вселенска, Съ-
борна и Апостолска ърква и се 
ръководи от нейния колективен съ-
борен орган – Светия Синод. Никоя 
светска власт не може да диктува 
дневния ред на ърквата и всеки 
опит за подобна интервенция е без-
перспективно занимание, тъй като 
Тя е с Богочовешки Небесно-земен 
статут, съхраняваща каноничното 
Апостолското приемство и се уп-
равлява повече от 2000 години не 
от човеци, а от аря на славата – 
Иисус ристос. 

Настоящата декларация се оказ-
ва без аналог в най-новата ни исто-
рия като е твърде съмнително даже 
във времето на комунистическия 
режим властта някога да е изис-
квала от ърквата подобни неща. 
Затова тази политическа намеса би 
могла да се нарече безпрецедентно 
упражняване на натиск върху БП , 
който неминуемо скандализира 
широката общественост и се въз-
приема критично. Тази декларация 
в известна степен е опит за склоня-
ване на БП  към вселенски разкол, 
с което да бъде изолирана от целия 
православен свят, като църковният 
разкол е форма на самоотлъчване 
от благодатното общение със Све-
тата, Съборна и Апостолска ърк-
ва, и е смъртен грях. 

Каноните на Светата ърква 
касателно общението с разколни-
ци са категорични като повеляват 
отлъчване: „ ко някой, макар и 
вкъ и, се помоли с отлъ ен от 
църковно об ение, да бъде (и сам 
той) отлъ ен.“ ( постолско пра-
вило 10), „  ако се окаже, е някой 
епископ, презвитер или дякон или 
който и да е от клира се съоб ава 
с отлъ ени от об ение, нека бъде 

ОПЕРА ИЯ Е  ОПАСНАТА ИГРА НА О КО 
ОРИСОВ С ТРАНСАТ АНТИ ЕСКИЯ АВТОКЕ А И М

и сам вън от об ение като такъв, 
който създава без инство в цър-
ковния ред.“ (Антиохийски събор, 
правило 2), „ абранява се моле-
нето с еретик или с разколник.“ 
(Лаодикийски събор, правило ). 

За разкола са казани страшните 
думи, че той не може да бъде умит 
дори с мъченическа кръв: „ ори да 
сме извър или хиляда добри дела, 
ако нару им целостта на ърква-
та се подлагаме на не по малко ос-
ъждане от онези, които са измъ -
вали еговото яло.  този грях 
не може да заглади дори мъ ени е-
ската кръв.“ (св. Йоан Златоуст).

Неотдавна митрополит Нико-
лай, член на Светия Синод на БП , 
относно строгостта на канона опо-
вести че: „ ветите канони са про-
диктувани от ветия ух правила 
за поведение и поради това тяхно-
то неизпълнение или нару аване 
винаги е свързано с неблагопри-
ятни последствия. анкцията за 
нару аването на ожието право 
и на ве ените канони е ожия 
санкция. И като такава тя е неиз-
бежна.“ 

Затова се питаме: кой Ви и л -
га г н орисов  кой Ви а е то и 
готов текст и Ви тласка а при-
овавате  к  пропастта на 

ра кола  Вашата декларация се 
оказва своего рода открит фронт 
срещу БП  и нейното многоми-
лионно паство, чиито човешки, 
граждански, и религиозни права 
са защитени, както знаем, по Кон-
ституция. Помислете дали посред-
ством тази декларация не се раз-
палва религиозна вражда, като се 
оскърбяват религиозните чувства 
на по-голямата част от българския 
народ? 

Нима не знаете, че легитимира-
ната от патр. Вартоломей „Право-
славна ърква в крайна“ („П “) 
получава т. нар. „Томос 19“, който 
на практика е фалшив лист хартия 
и няма никаква духовна стойност, 
тъй като освен че грубо погазва 
каноните, има дори антидогмати-
чен характер, който подлежи на 
анатема по силата на Боговдъхно-
вените Седем Вселенски Събора  
Лобистите на „П “ често правят 
опит да оправдаят лъжетомоса като 
опитват да го сведат до ниво на ад-
министративно решение, касаещо 
юрисдикционен въпрос, като при-
лагат чуждия за ърквата модел за 
очертаване на политическите и ге-
ографски граници, които да опре-
делят църковните. Това е напълно 
неоснователно, тъй като духовно-
мистичните граници на ърквата 
нямат нищо общо със земните, още 
повече светски траектории. 

Например така стои въпроса 
с т. нар. „Нови Земи“, Света ора 
– Атон, о. Крит, които въпреки че 
географски и политически се на-
мират на територията на държава-
та ърция и следва да бъдат към 
Еладската Православна ърква, се 
оказват под църковната юрисдик-
ция на вселенска патриаршия. 

В текста на декларацията на 
партия ЕРБ се претендира срещу 
визитата на руският митрополит 
Антоний, председател на Външ-
ния отдел на Руската Православна 

ърква (РП ), назначен съвсем 
наскоро, като негово задължение е 
да дойде да се запознае със своите 
служители в България, още повече 
когато става дума за тържества по 
случай 0-годишния юбилей от от-
криването на Подворието на РП  в 
гр. София. Негово изконно право е 
да упражнява своите архипастир-
ски и служебни задължения от тяс-
но църковен характер, които няма 
да как да бъдат обект на което и да 
било политическо знание. 

Все едно патр. Вартоломей да 
има претенции защо сте поканили 

рсула фон дер Лайен в България 
на партийно събитие и да възразява 
срещу нейните планирани работни 
срещи, като едновременно да на-
стоява партия ЕРБ да се побрати-
ми и да припознае ценностите на 
Китайската комунистическа пар-
тия, като в допълнение да размаха 
пръст, забраняващ тази визита да 
се повтаря. Пълен абсурд  

Затова се питаме: кой злоупо-
требява с доверието Ви г-н Бори-
сов и се опитва да Ви повлече в 
тежка грешка? 

В декларацията на партия ЕРБ 
се твърди, че на Светата Божест-
вена Литургия на големия храмов 
празник на св. Николай Чудотво-
рец за 0-годишния юбилей от от-
криването на Руското подворие в 
гр. София е имало „български пуб-
ли ни ли ности, ангажирани със 
сдружение „ усо или“. В текста 
не е посочено нито едно конкретно 
име, а както е известно има медий-
ни видеозаписи, които да докажат 
дали там е имало такива хора. Ма-
кар че и да беше така, тълкуването 
че присъствие на Литургия в храм 
е едва ли не престъпление, е меко 
казано цинизъм, напомнящ тъмни-
те години на репресивния соц. 

Поради това посланията на де-
кларацията преминават червената 
линия на допустимост, тъй като зад 
паравана на християнска принад-
лежност политици, които е твърде 
съмнително да имат понятие от 
Символ верую или поне Отче наш, 
изпадат в положение да не съзнават 
какво вършат. 

Дали тенденциозно авторите на 
декларацията са пропуснали да за-
бележат, че по време на това праз-
нично Богослужение са присъства-
ли и украински граждани, тъй като 
в Руското подворие в гр. София 
под благодатния молитвен покров 
на този храм от началото на Специ-
алната военна операция (СВО) ук-
раинци се молят заедно със своите 
руски и български събратя, именно 
украинци, на чиито семейства по-
магат с християнска обич и русна-
ци, и българи. Това е непреодолимо 
свидетелство, че ърквата ристо-
ва е надетническа и наднационална 
и не се разделя по етноси и нацио-
налности, а е чедолюбива Майка на 
всички, които изповядват истинна-
та Вяра в Иисус ристос. 

Още повече, че  църковният жи-
вот би бил немислим без руските 
светии, които присъстват всеки ден 
от календарния живот на Светата, 
Вселенска, Съборна и Апостолска 

ърква, така че без съмнение всич-
ки православни християни по света 

са и русофили. Все пак когато спо-
менаваме РП  следва да отбеле-
жим, че става дума за най-голямата 
автокефална ърква в света и това 
е неотменим Богодаруван факт. 

-н Борисов, кой инкасира на 
Ваш гръб в опит да дискредитира 
доверието към Вас и да препятства 
всякакво политическо бъдеще на 

ЕРБ? 
Няма да е пресилено да се каже, 

че патр. Вартоло ей  легали и-
райки ра колни ите в крайна 
си по воли авторитарно а по-
га и каноните като обяви при-
наването на пара рковната 

стр кт ра  с фиктивния 
о ос  пре   г.  нап лно са-

оволно пренебрегвайки елия 
православен свят, като и към мо-
мента се опитва агресивно да го на-
ложи на многомилионното паство 
на каноничната краинска Пра-
вославна ърква ( П ). Посред-
ством текста на неговия „Томос“ 
той прави опит а онополи ира 
православието  са опров гла-
сявайки се а глава на всички 

о естни ркви  прите ава  
правото на висш бе апела ионен 
с  и в р овен авторитет  като 
вселенска патриаршия е обяве-
на а не  по опечен ент р на 

равославието. ова по свое  е 
опит а преврат в рквата  т й 
като е чиста проба ерес  и точен 
папи  поне е Глава на всич-
ки о естни ркви е никой 

р г  освен Все ог ият Хрис-
тос. 

Истанбулският патриарх г-н 
Вартоломей – Димитриос Архон-
донис от квартала енер, симво-
лично титулуван вселенски (за-
щото Византия отдавна я няма), 
бивш турски офицер, изповядващ 
всеереста на икуменизма и ереста 
на източния папизъм, носи насле-
дено първенство „пръв сред рав-
ни“, което има символен характер, 
но претенцията му е да бъде „пръв 
без равни“, въпреки че не е с нищо 
по-различен от всеки друг епис-
коп и предстоятел на ърква. За 
да изпълни тъмна геополитическа 
мисия, той наруши каноничния ред 
и издаде незаконен „Томос“ за ав-
токефалия, с който се самопостави 
за глава на разколници, за които, 
както споменахме, канонът пове-
лява отлъчване при общение с тях, 
и всеки който признава неговото 
действие, изпада неминуемо в схи-
зма и директно отпада от Вселен-
ската ърква.

Няма да е пресилено да се каже, 
че патр. Вартоломей е опасен за 
самата ърква, особено предвид 
деструктивната му бъдеща цел за 
съслужение с папата чрез обявява-
не на невъзможното поради тежки-
те различия между православни и 
римокатолици общо празнуване на 
Пасха през 202  г.

Относно равенството на всички 
епископи в Православната ърква 
неотдавна митр. Николай в същото 
изказване изяснява темата с ду-
мите: „Слава на Бога и на светите 
отци на ърквата, които са решили 
и постановили, че в Православната 

ърква всички епископи са равни 
и че предимството по чест не озна-

чава предимство по права. С Божи-
ята премъдрост е установено също 
така, че Едната Свята Православна 

ърква ще се управлява съборно.“
Вие не сте длъжен да имате 

компетенции по църковна исто-
рия, канони, догмати и устройство 
на ърквата, но онези, които са 
Ви препоръчали да обявите тази 
декларация със сигурност знаят в 
каква степен на риск попадате. На 
практика излиза, че под предлог, че 
ще се гаси църковен пожар, някой 
тика в ръцете Ви пъклен огън, зна-
ейки прекрасно, че пожар с огън не 
се гаси. 

Политизирането на душеспаси-
телната мисия на ърквата касае 
спасението на всяка християнска 
душа и не може да бъде оправдано 
с никаква политическа цел. Имен-
но поради това когато става дума за 
въпроси на Вярата нашите предци 
са предпочитали да оставят глави-
те си посечени на дръвника пред 
това да предадат ристос. 

Никоя земна власт не е успявала 
да застане между човека и Бога и за 
това свидетелстват многобройните 
свети мъченици и изповедници и 
на нашата родна ърква, гонени 
заради Вярата. Една част от тях са: 
Баташките и Новоселските Ново-
мъченици, св. мчци еорги Софий-
ски Стари, Нови и Най-нови, св. 
мчк Николай Софийски, св. вмчца 
Злата Мъгленска, св. свщмчк Си-
меон Самоковски, св. прпмчк Про-
копий Варненски и още безчислен 
сонм знайни и незнайни светии, 
включително неродените свети 
деца, които мъченически загиват в 
утробите на своите възлюбили ос-
пода обезглавени майки под ятага-
на на властта. 

Натрапва се усещането, че се 
прави опит да вкарат Вас и партия 

ЕРБ в коловоз, където по перфи-
ден начин да бъдете превърнат от 
благодетел на ърквата в своето 
рода гонител на собствения си на-
род и ристовата ърква, тъй като 
с направените заявления в деклара-
цията попадате в риск да загубите 
обществено доверие и да дерай-
лирате напълно от политическата 
власт в България. 

-н Борисов, Вие имате без съм-
нение силно развита интуитивна 
ориентация, която се с лекота би 
могла да елиминира съшитата с 
бели конци геополитическа режи-
сура, в която сте въвлечен посред-
ством лукави съветници, които 
гарантирано се намират извън ор-
битата на каноничността. 

Кой се опитва да Ви подхлъзне 
да преминете чертата като бъдете 
въвлечен в настоящата георелиги-
озна война, обявена на ристос и 
Неговата ърква, за която Сам Той 
е обещал, че „портите адови няма 
да  надделеят“ (Мат. 1 :18). 

„Томос 19“ е геополитическа 
продукция на бившия президент 
(олигарх) на крайна Петро По-
рошенко, който в опит да се задър-
жи на власт реши да се заиграе с 
църковната тема, поемайки „томо-
соцентрична“ кампания, която на 
свой ред стремглаво го изпрати на 
политическото бунище. 
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АСЕ АНИЕ НА Р НА СТ
На 1  декември 2022 година, в Тракийския 

дом в гр. София се проведе заседание на Р на 
СТДБ. Присъстващите почетоха с едноминут-
но мълчание  и ставане на крака, паметта на 
починалите членове на ентралното ръковод-
ство – ген. Тодор Бояджиев и Петра Мечева.

 на Д  на основание чл. 2  от 
З ЛН  и чл. , ал.  от става, взе решение 
за свикване на  Общо събрание на Д   

което е се прове е на . .  го ина от 
.  ч. на а рес  офия  б л. ар сво-

бо ител    ентрален военен кл б при 
следния 

Д В  Д
1. Отчет за дейността на СТДБ  за 2022 г.
2. Отчет за изпълнението на бюджета на 

СТДБ за 2022 г.
. Приемане  на план – програма за дей-

ността на СТДБ за 202  г.
. Приемане  на бюджета на СТДБ за 202  г.  
. Прекратяване на членство в СТДБ ВК
. Приемане на нови членове на Общото 

събрание на СТДБ ВК
8. Приемане на декларация на СТДБ ВК .
В т. Разни бяха обсъдени докладни записки 

по актуални въпроси и д-р Ваня Иванова бе 
утвърдена за лавен редактор на в. „Тракия“.

ЦР на СТДБ награди  
със златен медал  

„Капитан Петко войвода“ 
тракийско дружество 

„Тракия-1922“  
в Крумовград и изпрати 

поздравителен адрес  
във връзка с честването  

на 100-годишнината 
на дружеството.

Поклон, поклон, войводо, във Мерхамли роден,
край Бялото море във декемврийски ден
Поклон, че ти целуна пищовите и ножа
и за едната правда живота си заложи.

Поклон на младостта ти, на мъжката ти дума,
че българския корен ще пазиш от куршума,
че с кърви ще полееш земята си любима,
но този корен жилав вовеки ще го има

Поклон, юнаци смели – маджарови момчета,
събрали храбростта си в една безсмъртна чета
и в оня миг съдбовен, огрян от южно слънце,
        спасили от пожара най-българското 

зрънце

Поклон, тракийски братя, в ония дни нелеки
тук костите си бели оставили навеки
и подвига си славен навек обезсмъртили,
прегърнали се братски във братските могили

Поклон  Поклон сърдечен, геройски светъл миг,
заченат от съдбата, роден край Ятаджик,
дошъл във нашто време от времето далечно,
превърнал се във подвиг, във слава и във вечност
   
   Стефан Милев
   гр. Маджарово

ПОК ОН  ВО ВО О



Д-Р ВАНЯ ИВАНОВА

На 8 декември 2022 година във Военния 
клуб в столицата се състоя премиерата на 
новата книга на Красимир Премянов „Кой 
се страхува от истината“, която излиза с 
логото на издателство „Захарий Стоянов“. 
Премиерата уважиха Илияна Йотова, вице-
президент на Република България, Янаки 
Стоилов, член на Конституционния съд, 
член кор. Васил Проданов, политологът 
Валентин Вацев, проф. Искра Баева, проф. 
Ваня Добрева, проф. Боряна Бужашка, адво-
кат Ина Лулчева, редица знакови фигури в 
българския политически живот през послед-
ните десетилетия, тракийци, приятели и съ-
ратници на автора.

Препълнената зала беше приветствана с 
музикално изпълнение на Хайгашот Ага-
сян. 

В словото си член кор. Иван Гранитски 
подчерта, че книгата представлява „своеоб-
разна панорама на политическия и социал-
ния живот на България през последните три 
десетилетия“. А документите и фактите за 
политическите трансформации, през които 
преминава Отечеството, са  ценен източник 
на информация. Нещо повече, в известна 
степен те „демаскират политическите шар-
латани, които на гърба на клетия български 
народ направиха несметни богатства и пре-
върнаха България в най-бедната страна в 
Европейския съюз“. (Подробно виж в Епи-
център, 13 дек. 2022 г., статия на Иван 
Гранитски със заглавие: Книгата „Кой се 
страхува от истината“ на Красимир Пре-
мянов е обективна хроника на времето). 

Обстоен анализ на книгата и нейния автор 
направи проф. Ваня Добрева. Тя подчерта, 
че Красимир Премянов е сред „най-автори-
тетните политици на българската левица, 
който не назидава, не диктува свои оценки 
за личности или събития, а предпочита да 
представя мнения, позиции, идеи, анализи 
за съвременните реалности като възможност 
за разговор и обмен на гледни точки“. „Кой 
се страхува от истината?“ дава възможност 
на читателите по един по-опосредстван път 
да се запознаят с вижданията на български 
политик от поколението, навлязло в нацио-
налния ни живот след 1989 година. Проф. 
Добрева акцентира на умението на автора 
да „гради динамичен разказ от редуващи се 
гледни точки за историческите процеси от 
периода на прехода на раждането и срутва-
нето на политически кумири и надежди за 
по-социален и справедлив начин на живот“. 
Честно и искрено „Премянов поставя въпро-
си, чиито отговори са стъпки към постигане 
на истината. И то не като упрек към конкрет-
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на личност, а като подход за разкриване на 
реалностите в историческия процес: нереа-
лизираните политики за модернизиране на 
държавата, обслужването на чужди интере-
си, неизпълнените обещания, провежданата 
политика на двойните стандарти“. 

Специално внимание проф. Добрева от-
дели на разбирането на автора за морал в по-
литиката. „За Премянов моралът е sine qua 
non при отстояването на истината. Морал 
е дългът, който всеки от нас има към Бъл-
гария и българския народ. Морал е нашето 
съзнание за отговорност и нейното достой-
но понасяне. Тази вътрешна убеденост във 
високите стойности на морала като вярност 
и дълг най-вероятно са и причината Пре-
мянов да не отстъпва от веднъж заявените 
и аргументирани свои позиции, но и да не 
допусне, дори и като съмнение, акт на пре-
дателство към своите близки, съмишленици 
и приятели“. 

В книгата присъстват и текстове, отразя-
ващи вижданията на автора по тракийския 
въпрос. Във връзка с тях проф. Добрева за-
яви, че чрез статиите и интервютата, свърза-
ни с  работата на Премянов през последното 
десетилетие като председател на Съюза на 

тракийските дружества в България, чита-
телят може да проследи огромният обем от 
дейности и събития, реализирани по негова 
инициатива, във връзка с защитата на кауза-
та на тракийските българи.„ И успоредно с 
това да осъзнае вроденият дипломатически 
талант на общественика, неговата дарба да 
разчита сложните политически събития, да 
обосновава националния интерес и да защи-
тава името на България“. 

КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ С ПРЕМИЕРА  
НА НОВАТА СИ КНИГА

В заключение проф. Добрева отбеляза, че 
и „като лидер на патриотична организация 
(председател на СТДБ – бел. а.) Премянов 

разгръща, в още по-големи мащаби, вроде-
ната си дарба на националноотговорен поли-
тик и ръководител. В името на българската 
кауза на тракийци той развива всеобхватна 
дейност – издават се книги, периодични 
издания, реализирани са огромен брой кон-

кретни инициативи. Българският казус обе-
динява големи български творци, учени и 
общественици, неговото решаване се търси 
заедно с Православната ни църква, ангажи-
рат са водещите български държавни инсти-
туции и авторитети. И всичко това благода-
рение на креативността и организаторския 
талант на Красимир Премянов“. 

Според проф. Добрева всяка политическа 
и обществена инициатива на Красимир Пре-
мянов го представя като „политик и ръково-
дител с точен усет за ситуация, за установя-
ване на причинно-следствени връзки между 
явленията, за центриране върху главните 
проблеми и осмисляне на работещи механи-
зми за тяхното стратегическо разрешаване. 
Прави впечатление актуалността на нацио-
налноотговорните позиции, широтата на по-
литическата мисъл и преценка, представени 
в книгата“, заключи проф. Ваня Добрева. 

За автора, книгата и превъплъщенията 
на активните участници в така нар. преход 
у нас след 1989 г., говори и член кор. проф. 
Васил Проданов. 

Авторът Красимир Премянов благодари 
на издателите и на участниците в промоци-
ята на книгата и сподели мисли за своя жи-
тейски и политически път, като подчерта, че 
предпочита оригинални документи, статии и 
интервюта, а не мемоари с късна дата, съо-
бразени с конюнктура на деня.


