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 Красимир Премянов 
на 60 години

ЗАСЕДАНИЕ НА ВЪРХОВНИЯ КОМИТЕТ

„НИЕ, ТРАКИЙСКИТЕ 
БЪЛГАРИ, НАПОМНЯМЕ!”

Върховният комитет на СТДБ прие деклара-
ция, която бе изпратена до президента, минис-
тър-председателя и председателите на парла-
ментарните групи в 43-ото Народно събрание. 
В нея се казва:

В края на месец декември ДПС проведе ми-
тинг в Момчилград, посветен на 30- годишнина-
та от възродителния процес в България.

В своето изказване г-н Лютви Местан между 
другото заяви, че за тези 30 години от възроди-
телния процес не се посочи кой е виновният и 
никой от виновниците не е наказан досега.

България е толерантна държава и неведнъж 
български държавници  са признали, че преиме-
нуването е груба грешка в дадения период. През 
1999 г., Иван Костов като министър-председа-
тел на митинг в Бурса публично се извини на 
Турция. Сергей Станишев също като министър-
председател публично се извини на Лютви Мес-
тан за възродителния процес. След 10 ноември 
ислямизираните българи, живеещи в България, 
си върнаха имената, а тези, които заминаха за 
Турция, си запазиха имотите и те разполагат 
с тях така, както намерят за добре. Получиха 
двойно гражданство и днес се ползват с всички 
права, с които се ползва всеки български граж-
данин. 

Всяка година от България изтичат стотици 
милиони за изплащане на техните пенсии в Тур-
ция. И всичко, което трябваше, нашата държава 
го е направила стократно.

Но ние, тракийските българи, напомняме!

ДА СЕ ОБЪРНЕМ  КЪМ НАСТОЯЩЕТО И БЪДЕЩЕТО

Уважаеми членове на Вър-
ховния комитет, искам да ви ин-
формирам, че в отчета, който ви 
беше раздаден, се съдържа ин-
формация за изпълнението на 
План-програмата на Съюза за 
2014 г., поради което ще ми  поз-
волите да спестя време и да не 
повтарям написаното.  Опитът от 
последните години и анализът на 
състоянието на Съюза показват, 
че в специфичните условия на 
второто десетилетие на ХХІ век 
той е изправен пред две основни 
дилеми, които изискват съответ-
ните промени, за да може да се 
съхрани, повиши активността си 
и отговаря на реалните потребно-
сти на своите членове.

Първата от тези дилеми е ор-
ганизационно-финансова. Сегаш-
ната  управленска структура на 
Съюза се гради на една типична 
конфедеративна организация на 
работа, свързана с висока степен 
на финансова и организационна 
самостоятелност на местните дру-
жества. Тя има своите положител-
ни страни, защото дава автономия 
и възможност за самоинициатива 

и активност на местните органи-
зации. Но има и своите негативни 
следствия, тъй като затруднява 
функционирането на СТДБ като 
цялостна структура, движението 
на информацията между различ-
ните му равнища и най-вече рязко 
затруднява финансирането на ос-
новни негови дейности, особено 
на централно равнище. За съжале-
ние, СТДБ не разполага с наслед-
ство от недвижима собственост, 
както ВМРО, даваща му много по-
големи възможности. Очевидно е, 
че се нуждаем от съществени про-
мени по линия на финансовите и 
организационни отношения меж-
ду централната и местни структу-
ри на СТДБ. Решаването на тази 
първа дилема в много отношения 
е свързана с втора.

Втората основна дилема се 
отнася до съдържанието на 
нашата дейност. Досега това 
съдържание е обърнато домини-
ращо към миналото. Дейността, 
която развиваме е насочена  в 
две основни посоки. 

Първата има културно-ис-
торически характер. Това е 

запазването на паметта за ста-
налото с тракийските българи, 
честването на годишните, беле-
жещи тяхната история, събиране 
на нови факти за тази история, 
предаване на информация за нея 
на новите поколения и на об-
ществото като цяло, опазване, 
ремонт, реставрация на памет-
ниците, свързани с тази история 
у нас и на територията на дру-
ги държави – Турция, Гърция, 
Италия, Украйна. Това е изклю-
чително важна дейност и ние 
трябва да продължим с нея като 
използваме за тази цел и новите 
дигитални технологии, като при 
осигуряването на съответните 
средства се опитаме да дигита-
лизираме максимално количе-
ство от запазеното тракийско на-
следство, за да може да се ползва 
лесно тази информация от всяка 
точка по света. Виждате, че през 
последните години сайтът на Съ-
юза непрекъснато се обогатява с 
информация и всекидневните 
посещения в него се увеличават. 

Продължава на 6-а стр.

Продължава на 2-а стр.

На 17 януари в Тракий-
ския дом в София се със-
тоя заседание на Върхов-
ния комитет на Съюза на 
тракийските дружества в 
България, което премина 
при следния дневен ред: 
1.Отчет за изпълнение на 
план-програмата на Съюза 
за 2014 г. 2. Отчет за изпъл-
нение на Бюджет – 2014 г. 3. 
Приемане на план програ-
мата за дейността на Съюза 
през 2015 г. 4. Приемане на 
проектобюджета за 2015 г. 
Дневният ред бе приет след 
като бе установен кворума. 
Заседанията се ръководеха 
от заместник-председателя 
на СТДБ Михаил Вълов – 
председател на дружество 
„Тракия“ – Ямбол. 

Отчетите  – за дейността 
и по бюджета, план-програ-
мата и проектобюджетът 
за 2015 г. бяха раздадени 

На 27 януари т.г. председателят на 
Съюза на тракийските дружества в 
България Красимир Премянов на-
върши 60 години. Честит юбилей! На 
многая лета!

Доклад на Красимир Премянов, председател на СТДБ

 Отчетена бе дейността 
през 2014 г. и бе приет 

план-програма за 2015 г.

предварително на членове-
те на Върховния комитет. 
След обобщаващия доклад  
на председателя на СТДБ 
Красимир Премянов, който 

очерта и задачите на Съюза 
в настоящето и бъдещето, 
започна дискусията. В раз-
искванията участваха ген. 
Нонка Матова, Румяна Въл-

чева, Димитър Шалапатов,  
Недялко Комнев, Петра 
Мечева,  д-р Атанас Щерев,  
Гено Пухов, Божана Бог-
данова, Чавдар Георгиев, 
ген. Тодор Бояджиев, проф. 
Иван Филчев, Ангел Коджа-
манов и Тодор Ангелов. На-
правени бяха предложения 
както по план-програмата 
и бюджета, така и за про-
мени в устава. Върховният 
комитет прие решение по 
направените предложения. 
Приети бяха две декларация 
на Върховния комитет – по 
повод изказвания на лиде-
ра на ДПС Лютви Местан 
за възродителния процес и 
90 години от подписването 
на Ангорския договор, и за 
съдбата на паметника „1300 
години България“.

Докладът, приетите 
документи и декларациите 
поместваме отделно.

 Бабинден в Несебър
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ДА СЕ ОБЪРНЕМ КЪМ  
НАСТОЯЩЕТО И БЪДЕЩЕТО

 З А С Е Д А Н И Е  Н А  В Ъ Р Х О В Н И Я  К О М И Т Е Т

Продължение от 1-а стр.

Втората, обърната към 
миналото посока е култур-
но-просветна. Свързана  е 
с фолклорните традиции на 
тракийските българи, техните 
обичаи, специфична култура, 
празници. Тя също е важна, 
защото е от основополагащо 
значение за културата на наци-
ята ни, а и за срещи и съпри-
частност помежду ни.

Голямата стратегическа за-
дача за съхранението на исто-
рическата памет и културното 
наследство на тракийските бъл-
гари, е подготовката и издаване-
то на „Енциклопедия Тракия“, 
на което ние продължаваме да 
гледаме като на изключително 
важна задача, за която ще да-
дем голяма част от средствата, 
отпуснати ни от държавния бю-
джет за 2015 г., но ще продъл-
жим да търсим и други ресурси.

Трябва да подчертая, че в 
никакъв случай не трябва да 
подценяваме тези две воде-
щи досегашни посоки на на-
шата дейност. Ние можем да 
съществуваме като някаква 
общност само като пазим тра-
дициите и паметта на наши-
те предшественици и на тази 
основа формираме днешната 
наша идентичност. В същото 
време смятам, че свръхакцен-
тът върху тази дейност, върху 
миналото не е достатъчен, за 
да ни съхрани и да ни направи 
ефективни в настоящето. Тя 
ни свежда до съвкупност от 
дейности,  близки до задачите 
на Министерство на култура-
та, които при ограничеността 
на ресурсите ни не са и кой 
знае колко ефективни. Затова 
смятам, че е време да се опи-
таме да направим една ради-
кална реформа в акцентите 
на нашата дейност като се 
обърнем и към настоящето, 
а по този начин и към бъде-
щето в три основни посоки. 

 Първата от тях е мно-
го по-активните позиции и 
участие на звената на СТДБ 
в решаването на местните и 
националните проблеми. Да 
бъдем неправителствена ор-
ганизация, която се ориентира 
не само към миналото, но води 
битка за решаването на днеш-

ните и утрешни проблеми на 
различни равнища. Това озна-
чава да поставим допълните-
лен акцент върху дейността на 
Политически клуб „Тракия“. В 
това отношение би следвало 
да имаме предвид това, което 
прави една сродна нам органи-
зация каквато е ВМРО. Бягай-
ки от настоящето не можем да 
решим и проблемите на съхра-
нение на нашето минало и кул-
тура. Трябва да имаме пред-
вид, че нашата членска маса не 
живее в миналото, а в настоя-
щето. Опира се на миналото, 
но ако настоящето й става все 
по-трудно, все по-проблемно, 
ако децата на по-възрастните 
тракийци заминават някъде 
другаде и късат връзките със 
своята родина, в крайна сметка 
това води до кризисни проце-
си в общността на тракийски-
те българи, а от тук и в самата 
организация. Затова и социал-
ните и демографски проблеми 
по места следва да застанат в 

центъра на нашата дейност и 
в никакъв случай не трябва да 
страним от тях.

Втората основна посока 
на нашата дейност е свърза-
на с битката за компенсаци-
ите на загубеното от нашите 
предци по време на разпада 
на Османската империя. 
Трябва да сме наясно, че тази 
битка ще бъде дълга и трудна, 
тъй като е свързана с деликат-
ните ни отношения с  една въз-
хождаща сила, каквато е Репу-
блика Турция, която отказва 
да признае нашите искания. 
Именно затова се нуждаем и 
от организация и действия тук 
в настоящето, за да можем да 
оказваме натиск за решаването 
на тези проблеми. В сегашната 
ситуация се получава така, че 
като политически изразител 
на тези наши интереси гласо-
вито в обществото се стремят 
да се проявяват определени 
националистически и патри-
отични партии, докато ние се 

опитваме по-скоро да дейст-
ваме безшумно чрез институ-
циите, където засега нямаме 
достатъчно успех. Очевидно 
необходима е нова наша стра-
тегия в това отношение.

Третата основна посо-
ка на нашата дейност тук 
и сега би следвало да бъде 
реакцията на новопоявява-
щи се етнорелигиозни ри-
скове, опасности, проблеми 
пред страната като цяло и 
пред нас самите, за които в 
обществото и в институции-
те няма достатъчно усет по 
този проблем. 

• Става дума за такива опас-
ности като пренаписването на 
нашата история на Възраж-
дането и Балканската война, 
което се финансира от най-
различни външни сили и по 
същество води до промени в 
българската национална иден-
тичност, вкарване в нов кон-
текст и пренаписване и исто-
рията на тракийските българи.

• Става дума също за раз-
лични, засега главно иконо-
мически способи на етноде-
мографско прочистване на 
определени региони и създа-
ване на обособени ислямски и 
турски анклави в България. На 
една от нашите срещи специ-
ално внимание на този въпрос 
обърна внимание Яне Янев.

• Вървят опасни тенденции 
на промяна на идентичността 
на българите мохамедани, гар-
нирани със значими средства 
отвън, а Родопите, където се 
разгръщат тези тенденции, са 
част от регион Тракия. Отвън 
идват различни ислямски фон-
дации, които чрез съответните 
финансови ресурси строят джа-
мии и  прокарват и прокарват 
радикални версии на исляма 
сред българи мохамедани и ци-
гани. В началото на 50-те годи-
ни на ХХ век започна свалянето 
на булата на българо-мохаме-
данските в родопския регион, 
сега 60 години по-късно върви 
противоположната опасна тен-
денция. Тези дни медиите из-
несоха, че само в Пазарджиш-
кия регион около 15 000 роми 
са приели исляма. Ако това е 
вярно, ще се окаже, че от ХVІ–
ХVІІІ век, от така нареченото 
„Време разделно“ насам няма-

ме такава масова ислямизация 
по нашите земи. Но тогава това 
става в рамките на една ислям-
ска империя, а днес става през 
ХХІ век в една страна, която в 
Конституцията си е записала, че 
нейната традиционна религия е 
православието. Ако има тенден-
ции страната да се връща някол-
ко века назад по времето на една 
отдавна умряла империя, и ни-
кой не надига глас в обществото 
на огромните опасности от този 
процес, очевидно е, че СТДБ не 
трябва да стои и да гледа мълча-
ливо това, което става.

• Става дума също за реаги-
рането на дългосрочна неоос-
манистка и пантюркистка стра-
тегия на Балканите като цяло от 
страна на възхождащата иконо-
мически, военно, политически 
Турция, което в перспектива 
може да има тежки последствия 
за българската нация.

• Става дума и за това, че 
наложеният периферен капи-
тализъм през последния чет-
върт век по същество доведе 
и води до гигантско изтичане 
на ресурси от България към 
други страни, а ние изобщо не 
реагираме на тези процеси.

 Всичко това изисква и една 
нова стратегия на действия на 
СТДБ и на неговите структури, 
в т.ч. и взаимодействието с по-
литическите сили, който тряб-
ва да заеме много по-мощно 
място като патриотична орга-
низация – политически изрази-
тел на интересите и на тракий-
ци, а и на всички българи днес. 
Подчертавам специално „па-
триотична организация“. 
При обръщането на нашата 
дейност в тази посока би след-
вало да правим ясна разлика 
между национализъм и патри-
отизъм. В България и сега има 
националистически партии и 
организации, няма смисъл да 
ги повтаряме. Следва да се на-
сочим към една патриотична 
стратегия, която предполага 
най-напред, че ние ще защита-
ваме нашите интереси, но  не 
чрез изобретяването на вра-
гове в лицето на външни дър-
жави или други етнически и 
религиозни групи, но не и чрез 
либерална толерантност, към 
всичко, независимо дали то 
е в полза или влиза в разрез с 

 Докладчикът Красимир Премянов. 
Снимките  от заседанието са  

на Димитър Ошавков
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нашите национални интереси. 
В центъра на нашия патри-
отизъм ще стои социалния 
момент – защитата на соци-
алните права, оцеляването 
на българските граждани.

От значение ще бъде също 
защитата на българите, които 
са били принудени като нас 
тракийци да напуснат своите 
родни места по време на Ос-
манската империя и до днес 
живеят в други региони – на 
първо място става дума за бъл-
гарите в Украйна, Молдова и 
Одеска област. Активните вза-
имодействия с техните орга-
низации и ролята на СТДБ за 
защита на интересите на тези 
българи пред нашите институ-
ции ще бъдат ключов елемент 
на нашата дейност. Всички ние 
имаме една съдба, свързана с 
драмата, която са преживели 
нашите предци в Османската 
империя и ще водим обща бор-
ба за нашите интереси днес. 

Важна ще бъде и битката 
срещу тези, които водят до 
разделяне и противопоста-
вяне на българската нация, а 
наличието на етнически пар-
тии досега води до затваряне 
на етнически общности и от-
чуждаването им от българска-
та нация, подчинението им 
на манипулациите на външни 
сили. Ново предизвикателство 
и засилените терористични за-
плахи в Европа, случилото се 
в Париж, Брюксел.

Всичко това изисква ре-
шително преустройване на 
нашата дейност в две основ-
ни посоки. 

Първата е много по-ак-
тивната ни позиция в На-
ционалния съвет за сътруд-
ничество по етническите 
и интеграционни въпроси. 
Неговата дейност досега не 
показва достатъчно ефектив-
ност, което се вижда и от про-
вала на опитите за интеграция 
на ромската общност, а и в 
тенденциите на отчуждаване 
на българските турци от бъл-
гарската нация по посока на 
идентификацията им с една 
съседна нам нация.

Втората посока е нашата 
дейност чрез Регионална-
та асоциация на общините 
„Тракия“, насочена към ре-
шаването на различни местни 
проблеми в тракийския регион.

Тези най-общи стратеги-
чески посоки би трябвало 
да бъдат в основата на една 
дискусия и нова стратегия на 
действие на тракийската ор-
ганизация, даваща ни възмож-
ност да не оставаме затворени 
в миналото, а да се обърнем и 
към настоящето и бъдещето. 

Така да се преустроим към 
една мощна патриотична ор-
ганизация, виждаща своята 
дейност в защита и гордост не 
само от миналото, но и насто-
ящето, и бъдещето.

В тази връзка искам да спо-
деля с вас, че на фона на кри-
зата на политическата система 
в България и липсата на силно 
гражданско общество, ще на-
раства ролята на организации 
като Съюза на тракийските 
дружества. Защото днес в ус-
ловията на евроинтеграция 
и усложняваща се междуна-
родна обстановка, е изключи-
телно важно да се отстояват 
националните интереси. Ето 
защо ние постоянно атакува-
ме държавните институции с 
наши предложения и каним 
национални ръководители на 
наши прояви. Особено силен 
ефект върху тази наша пози-
ция оказа решението на Вър-
ховния комитет от 2012 г. в 
състава на СТДБ и неговите 
органи да се включат водещи 
имена от българската наука, 
култура и обществен живот. 
Силни аргументи  в дейността 
ни на обществена организация 
ни дава присъствието на лич-
ности като aкадемик Ст. Во-
деничаров, aкадемик Георги 
Марков,  проф. Стати Статев, 
Иван Гранитски, проф. гене-
рал Стоян Тонев и др., чиито 
имена се ползват с авторитет 
и уважение не само у нас, но 
и в чужбина. Дейността  на 
тракийски дейци като проф. 
Делчо Порязов, проф. Иван 
Филчев, Никола Инджов, ген. 
Тодор Бояджиев, Петра Ме-
чева, доц. Маруся Любчева, 
Евгени Кирилов и всички чле-
нове на ВК на СТДБ и ТНИ, 
направи възможно тракий-
ската кауза да излезе извън 
тракийската организация и 
да я превърне в национално 
значима тема. Показателно в 
това отношение е, че за първи 
път в историята на страната   
Българският парламент откри 
своето заседание на 26 март 
2014 г., отбелязвайки деня на 
Тракия с тържествено слово, 
произнесено от председателя 
на Народното събрание. Като 
пробив в нашите усилия може 
да оценим факта, че Българ-
ската държава, с подкрепата 
на правителството и различ-
ните политически сили отдаде 
заслужено признание на Съ-
юза като национално значима 
организация, включвайки го 
в държавния бюджет на Репу-
блика България за 2015 г.

Декларираните наши на-
мерения и задачи започват да 
получават своята реализация, 

чрез активно съдействие на 
българската държава и нейни-
те дипломатически представи-
телства. Така например факт е, 
връщането на гимназия „Пе-
тър Берон“ в Одрин, заявеното 
намерение от ръководството 
в Лозенград да се възстанови 
православния храм в града.

Позволете ми да очертая ня-
колко основни проблема, кои-
то имат важно значение за дей-
ността на нашата организация:

В идеен план:
• Ние ще подкрепяме разви-

тието на нашите отношения по 
линия на Евроатлантическото 
партньорство и членството 
в  Европейския съюз. Винаги 
ще се противопоставяме обаче 
на  антируска политика. Ще 
подкрепяме развитието на от-
ношенията с Русия и страните 
от ОНД.

• Ние ще отстояваме пози-
цията, че през 1913 г. е извър-
шен геноцид над тракийките 
българи.

• Ние ще бъдем в позиция 
на солидарност с всички под-
тиснати народи и с упражне-
ното насилие над тях, в т.ч. 
признаваме извършването на 
геноцид над арменския народ 
от Турската империя.

• И накрая, ние ще отсто-
яваме нацоналното съгласие 
и единство, за да можем като 
държава и общество да защи-
щаваме националното дос-
тойнство и интереси.

В организационен план:
• Членството в Съюза – е 

индивидуално и колективно. 
Членството се удостоверява 
с членска карта, утвърдена от 
ЦР и ВК. Прави впечатление, 
че някои организации умиш-
лено игнорират нейното из-
ползване, което не говори до-
бре за нас като организация.

• Структурните звена на 
СТДБ като ТМС и ТЖС не 
са юридически лица – това 
е принцип, който трябва да 
спазват всички индивидуални 
и колективни членове, милее-
щи за тракийската кауза.

• Уставът на СТДБ е приет 
на висш форум на Съюза и е 
задължителен за спазване от 
всички негови членове. Реше-
нията на Управителните съвети 
на отделните тракийски дру-
жества не могат противоречат 
на този Устав. Предлагам да 
обърнем внимание  за мерки на 
всички, които не са изпълнява-
ли уставните си задължения.

• Членският внос и уставни-
те постъпления са материал-
ната връзка на членовете със 
Съюза. Неизпълнението на 
това задължение води до от-
слабването на Съюза и невъз-

можността му да изпълнява 
своята План –програма. Стиг-
на се до абсурда тези, които 
не са внесли в общата каса на 
Съюза нито стотинка в изпъл-
нение на уставните си задъл-
жения да отправят обвинения 
към председателя на СТДБ, 
че той под формата на заем е 
осигурявал изпълнението на 
План–програмата на Съюза. 
Въпросът не е юридически, а 
по-скоро морален и идеен. За 
мен Устава и решенията на ВК 
са закон.  Ако не бяхме сто-
рили това сегашния отчет за 
дейността ни щеше да бъде 
изпразнен от съдържание. 
Особено тревожна е появата 
на гласове сред някои тракий-
ски ръководители, които си 
позволяват да делят тракий-
ските дружества на значими 
и по-малко значими. Подобно 
мислене може да доведе до 
погубване на организацията. 
Предлагам подобни дейци, чи-
ито имена ще спестя от уваже-
ние към форума, да коригират 
своето мислене. От тази три-
буна заявявам, че няма първа 
и втора категория тракийци и 
тракийски дружества. Големи-
ната на един или друг град и 
наличието на по голям брой 
жители, съответно тракийци, 
не са предимство, а по-скоро 
по-голяма отговорност за съ-
ответните дружества. Това, че 
в тези градове има изградени 
тракийски домове, не е заслу-
га на сегашните ръководства, с 
изключение  на Стара Загора, 
Созопол и Пловдив. Като пра-
вило всички те са изградени с 
помощта на Съюза, който е от-
пускал средства от фонд „Тра-
кийско творчество“, заедно с 
помощта на държавата, общи-
ните и доброволните дарения 
на високо отговорни наши 
предшественици. 

• В последно време често 
се предлага да се правят съ-
бирания на председателите на 
тракийски дружества. Горе-
що подкрепям тази идея, но 
във формата всички тракий-
ски дружества, а не избрани 
такива. Никакво събрание на 
тракийски актив, не може да 
замени или да замести устав-
ните ръководни органи на Съ-
юза. Така че винаги решаващ 
глас ще има Върховният коми-
тет. В последно време отдел-
ни членове и председатели на 
тракийски дружества настоя-
ват за изменения в Устава. Има 
и писмо от Яни Янев, в което 
прозира друг мотив, свързан не 
с развитието на организацията. 
Тъй като в Устава е вложена 
цялостна философия – истори-
ческа, организационна, идейна 

и морална, подобни предложе-
ния за промени, продиктувани 
от конюнктурни съображения, 
могат да блокират  дейността 
на Съюза. Ето защо днес ще 
предложа да създадем коми-
сия, която да поработи до след-
ващото заседание на ВК и да 
представи съответните предло-
жения за промени. Предлагам 
тази комисия да бъде оглавена 
от Михаил Вълов, а за члено-
ве: Румяна Вълчева, Краснодар 
Беломорски, Петра Мечева, 
Петър Янков, Геновева Божко-
ва, Стефан Начев, Тодор Кава-
ков, Ангел Петров.

• Трябва да оценим колко е 
важно да издигаме на ръковод-
ни длъжности в общините и 
държавата наши представите-
ли. Смея да ви уверя, че това 
е много трудно, но смятам, че 
с общи усилия и във взаимо-
действие с политическите сили 
и на ПК „Тракия“ бихме могли 
да решаваме и този въпрос.

• Относно вестник „Тракия“ 
изразявам надежда, че новата 
редколегия и главния редактор, 
ще изведат вестника на нивото 
на вашите високи изисквания.

• Що се отнася до сайта той 
се превърна в прозорец към 
българските патриоти и тра-
кийци, живеещи извън преде-
лите на страната и дава дос-
тъп до информация за нашата 
организация на сродни орга-
низации у нас и в чужбина. 
На практика сайта обслужва 
няколко структури на Съюза, 
в т.ч. Тракийския научен ин-
ститут, ПК Тракия“ и осигу-
рява електронното издание на 
вестника. 

• Заслужава да кажем до-
бри думи и за библиотеката на 
СТДБ и ТНИ, която се превър-
на в духовно средище за тра-
кийци и отговаря на необходи-
мите библиотечни стандарти. 

Искам да кажа, че ръковод-
ството на СТДБ през периода 
на своето досегашно функцио-
ниране е оказвало съдействие 
на своите членове, в рамките 
на възможностите си: по здра-
вословни, материални, кадро-
ви проблеми, по взаимодейст-
вие с държавните институции, 
Дирекцията по вероизповеда-
нията и т.н

Ще си позволя да оценя  от-
четната 2014 г. като успешна 
за нашата организация и да 
изразя благодарност към всич-
ки председатели и членове на 
СТДБ, към всички, милеещи 
за тракийската кауза. Желая 
ви здраве и успехи през Нова-
та 2015 г.!

Заглавието е на редакцията.
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на тракийските бежанци и техните 
потомци. Следва да отчетем прино-
са на Работната група, оглавена от 
посланик  Любомир Шопов. Успях-
ме със съдействието на МВнР да 
отстоим поставянето на този въпрос 
в дневния ред на смесената бълга-
ро-турска комисия. По наше насто-
яване, при посещението на турския 
външен министър в България, бъл-
гарската страна постави официално 
проблема с обезщетението на тра-
кийските бежанци. Трябва да сме 
наясно, че след като по вина на бъл-
гарската страна преди години този 
въпрос беше снет от дневен ред, не-
говото връщане на масата на прего-
ворите, ще иска време, постоянство 
и допълнителни усилия.

Заслужава си да изразим наше-
то удовлетворение от факта, че за 
първи път в историята на страна-
та   Българският парламент от-
кри своето заседание на 26 март 
2014 г., отбелязвайки деня на 
Тракия с тържествено слово, про-
изнесено от председателя на НС. 
Михаил Миков акцентира на факта, 
че това е ден за прослава, гордост, 
помен и памет пред подвига на бъл-
гарските воини, паднали из тракий-
ските полета, пред трагедията и мъ-
ченичеството на хилядите българи 
– тракийски бежанци.

На проблемите на тракийската ор-
ганизация и тракийци бяха посвете-
ни множество срещи, организирани 
от Съюза на тракийските дружества 
с председателите на Министерския 
съвет, министри, вицепрезидента, 
председателите на Парламента, на 
Светия синод, БАН, Асоциацията 
на българите в Украйна, Съюза на 
офицерите и сержантите от запаса и 
резерва и БНТ.  По време на разгово-
рите и в кореспонденция с тях, бяха 
поставени въпроси за:

• Подписано споразумение за 
партньорство със Съюза на офице-
рите и сержантите от запаса и ре-
зерва;

• издаването на юбилейна моне-
та, посветена на Илинденско –Пре-
ображенското въстание;

• монтиране на паметна плоча 
на Капитан Петко Войвода на о-в 
Крит;

• съвместна работа по проекта 
„Енциклопедия Тракия“;

• протест срещу идеята бюстът 
на Първия български Екзарх Антим 
I, да бъде преместен от двора на 
църквата „Свети Константин и Еле-
на“ на територията на Българското 
консулство в Одрин;

• защита на интересите на бълга-
рите в Украйна във връзка с услож-
нената вътрешна ситуация там;

• включването в официалния про-
токол с посещение и полагане на вен-
ци и цветя от държавни делегации и 
представители на дипломатическите 
мисии пред паметниците на Капитан 
Петко Войвода в Киев и Рим;

•  за юридическите права на бъл-
гарската държава върху имотите, 
връщани от Турция на българската 
екзархия и формирането на култур-
но-информационни центрове в тях;

• за научно изясняване на съ-
ществената разлика между езика, 
ползван от официална Турция и 
този на българските турци като 
евентуално основание за снемане 

на предаванията на турски по БНТ;
• за по-широкото отразяване на 

тракийската проблематика в преда-
ванията на БНТ.

Резултат от доброто партньор-
ство с цитираните организации, е 
включването на представител на 
СТДБ, в лицето на неговия пред-
седател и активното присъствие 
на Съюза в: 

1. Обществения съвет, функцио-
ниращ към Министерство на външ-
ните работи;

2. Инициативния комитет за от-
белязването на 100-годишнината от 
ПСВ. 

3. Националната асоциация на 
общините от Регион Тракия;

4. Национален съвет за сътруд-
ничество по етническите и интегра-
ционните въпроси (НССЕИВ) към 
Министерски съвет.

5. Специално трябва да отбе-
лежим, че в резултат на доброто 
сътрудничество с БНТ, от 22 март 
всяка събота в централната нови-
нарска емисия “По света и у нас“ и 
в публицистичното предаване “Още 
от деня”, бяха излъчени 12 репор-
тажа, посветени на съдбата на тра-
кийските бежанци. Съдбовните за 
нас тракийци 1913 и 1914 г., бяха 
събрани със съдействието на Съюза 
на тракийските дружества, ТНИ и 
Държавна агенция „Архиви“ в по-
редица от репортажи, озаглавена 
„Разорението на тракийските бъл-
гари  – 100 години след бежанската 
вълна от Одринска Тракия и Бело-
морието“.

Признание за значимостта на 
нашата организация е и присъст-
вието на официални държавни 
лица на прояви, организирани от 
СТДБ: 

• Маргарита Попова – вицепре-
зидент на Република България;

• Академик Стефан Воденичаров 
– Председател на БАН;

• Ангел Найденов – Министър на 
отбраната;

• Румяна Коларова – Министър 
на образованието в служебния ка-
бинет на проф. Близнашки;

• Йорданка Фандъкова – кмет на 
София;

• Народни представители;
• Областни управители;
• Кметове;
• Представители на БПЦ;
• Лидери на политически пар-

тии;
• Посланици.

В резултат на активната рабо-
та на тракийските дружества по 
места и на техните ръководства, 
беше постигнато добро взаимо-
действие с органите на местно 
самоуправление, които в повече-
то случаи бяха съорганизатори на 
нашите прояви, а техни офици-
ални представители участваха в 
тях и оказваха финансово съдей-

ствие.
Трайна тенденция в органи-

зационния живот на Съюза бе 
активната и последователна ра-
бота на тракийските дружества 
по места, които с много енергия и 
ентусиазъм организираха цитира-
ните по-горе чествания и събития. 
Благодарение на  ръководствата 
на местните тракийски дружества, 
се поддържаше живата връзка с 
тракийските дейци, инициираха 
се разнообразни и интересни ме-
роприятия, с които се привличаше 
вниманието на обществеността към 
работата на Съюза. По този начин 
укрепваха неговият авторитет и 
признание. Особено важен за СТДБ 
като цяло и за отделните тракийски 
дружества по места, бе и фактът, че 
все повече тракийци работят с орга-
ните на местното самоуправление 
и получават от тях както подкрепа, 
така и уважение и съпричастие към 
тракийската кауза.

Активната  дейност на местните 
тракийски дружества спомогна за 
изпълнение на една от основните 
ни цели – разширяване на масовия 
характер на организацията, прием 
на нови членове, обхващащи нови 
социални и възрастови групи в дей-
ността на съюза, създаване на нови 
структури в страната. 

Чрез отбелязването на значими-
те дати и събития от историята на 
тракийското движение местните 
тракийски дружества спомогнаха 
значително за работата по патри-
отичното възпитание и укрепване 
на националното самосъзнание на 
българското население в тракий-
ските райони и в Родопите.

Години наред констатирахме, че 
тракийското младежко движе-
ние е в латентно състояние. Днес с 
удовлетворение може да констати-
раме, че  това е преодоляно и след 
проведената конференция в София 
на 1 март 2014 г., бе избрано ново 
ръководство начело с председателя 
на ТД – Бургас Тодор Ангелов. Ре-

шенията, взети на тази конферен-
ция дават основание да очакваме 
възходящо развитие на ТМС.

Същата констатация може да  се 
направи и относно тракийската 
фондация „Капитан Петко Вой-
вода“, която след относително дъ-
лъг период на пасивност, проведе 
общо събрание, на което преизбра 
за председател членът на ВК Сте-
фан Танев.  Това  дава основание да 
очакваме, че фондацията ще намери 
своето място в реализация на ос-
новните приоритети на Съюза. 

Трябва да отбележим и провеж-
дането на конгрес на Тракийския 
женски съюз, който  избра за поче-
тен председател Петра Мечева и за 
председател членът на ЦР - Румяна 
Вълчева. Очакваме, че ще бъдат 
продължени постиженията и актив-
ната дейност на ТЖС в тракийското 
движение.

Сред инициативите и събития-
та на СТДБ за 2014 г., е справед-
ливо да се отбележат най-значи-
мите от тях:

• По инициатива на Тракийско 
дружество „Екзарх Антим І“ – Бур-
гас и под патронажа на доц. Маруся 
Любчева като евродепутат, със съ-
действието на СТДБ и ТНИ, беше 
организиран национален конкурс 
за есе или разказ на тема „Памет 
за Тракия  и бележити годишнини 
1913-1914“.

• На 30 януари т. г. в дома на 
Съюза на тракийските дружества в 
София, беше представена книгата 
на посланик Любомир Шопов „Ге-
ноцидът“, посветена на трагичната 
участ на тракийските българи. Съ-
гласно наше решение книгата бе 
раздадена на депутатите в Народно-
то събрание.

• В „Концертна зала“ на  ЦДНА 
бе представена книгата на зам. 
председателя на СТДБ ген. Тодор 
Бояджиев – „Разговори за разузна-
ването“.

• В Ивайловград, бе представена 
книгата „Родени в Тракия, родили 
за Тракия“  на Петра Мечева-Пред-
седател на тракийско дружество 
„Одринска епопея“, Стара Загора, 
Почетен председател на ТЖС и 
член на Централното ръководство 
на Съюза на тракийските дружества 
в България.

• Благодарение на усилията на 
членовете на ВК на СТДБ и на пред-
седателя на ТД – Харманли Марга-
рит Петров бяха монтирани плочи 
на Костадин Карамитрев в Одрин и 
в Хасково.

Вестник „Тракия“
Вестникът излизаше в график, 

въпреки финансовите трудности. 
Основните теми на вестника през 
годината бяха свързани с трите 
главни годишнини: 170 години от 
рождението на Капитан Петко вой-
вода, 100 години от прогонването на 
малоазийските българи и 80 години 
от създаването на Тракийския нау-
чен институт.  В първите месеци на 
годината продължи отзвукът от го-
дишнината на Балканските войни. 
Отразени бяха широко всички на-
ционални прояви на СТДБ – денят 
на Тракия, съборите поклонения  
на Петрова нива, в Маджарово, в 
Илиева нива и Аврен,  фестивалът 

Дейността на СТДБ през 2014 
година, бе подчинена на изпълне-
нието на план програмата на СТДБ 
за  2014 г., приета от ВК на СТДБ. 
Усилията на  Върховния комитет, на 
Централното ръководство, на Пред-
седателя, на тракийските дружества 
по места и на съставните структури 
на Съюза, бяха насочени към изди-
гане ролята и влиянието на орга-
низацията в българското общество. 
Основните събития, които отбе-
лязахме през 2014 г. бяха свързани 
със 170 години от рождението на 
Капитан Петко Войвода,100 години 
от прогонването на малоазийските 
българи  и 80 години от създаването 
на Тракийския научен институт. Ор-
ганизираните от СТДБ мероприятия  
преминаха под знака на цитираните 
годишнини.

Настоящият отчет се основава на 
информацията за извършеното през 
2014 г., постъпила и от тракийски-
те дружества по места. На база на 
тази информация днес може да се 
констатира, че през изтеклата годи-
на  бяха отбелязани по подобаващ 
начин всички заложени в План-
програмата основни прояви, ор-
ганизирани от СТДБ и тракий-
ските дружества, както следва:

• Отбелязване на 26 март – Деня 
на Тракия, в столицата и в страната;  

• Национален тракийски мла-
дежки събор „Илиева нива“ - Ивай-
ловград;

• Национален тракийски събор 
„Богородична стъпка“- Стара Загора; 

• 111 години от Илинденско-Пре-
ображенско въстание на „Петрова 
нива“;  

• Национален тракийски женски 
събор в с. Аврен;  

• 101 години от разорението на 
тракийските българи в Маджарово;

• Традиционни тракийски съ-
бори в  Одрин – църквите „Свети 
Георги“ и „Свети Константин и 
Елена“;

• Национален тракийски гер-
гьовски събор в Поморие;

• Национален тракийски фести-
вал „Божура“- Средец;  

• Национален тракийски събор в 
Кърджали; 

• Национален тракийски фол-
клорен събор „Св.Св. Константин и 
Елена“ в Бродилово;  

• Национален тракийски събор, 
посветен на Илинденско-Преобра-
женското въстание в Родопите -  с. 
Славейно; 

• Национална инициатива „По 
обратния път на дедите ни“- София; 

• Втора  национална конферен-
ция „Автентичният тракийски фолк-
лор – носител на традиция и иденти-
тетите на нацията“ – Пловдив;

През изтеклата година про-
дължи и получи развитие диа-
лога с държавните институции 
и обществените организации. В 
тази връзка следва да отбележим 
доброто взаимодействие с Бъл-
гарския парламент, Министерския 
съвет, Президентската институция 
и ръководствата на политическите 
партии. Сътрудничеството и парт-
ньорството с тях, беше насочено 
към включването в техния дневен 
ред на тракийската проблематика и 
търсенето на механизми за решава-
нето на проблема с обезщетението 

 Председателстващият 
заседанието Михаил Вълов
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представи концепция за вестника, 
в чиято основа е вярното и по-сил-
ното огласяване на Тракийския въ-
прос, както сред обществеността в 
страната, така и в търсенето на не-
говия европейски аспект. Естестве-
но той трябва да се разглежда като 
неотменна част от националната 
българска кауза. Ще се разширява и 
тематиката за отродяването и турци-
зирането на българите мохамедани, 
както и за опитите за налагане на 
радикален ислям.  Редколегията има 
амбиция да прави вестника така, че 
тракийци като в огледало да оглеж-
дат своите дела, а в същото време да 
намерят на страниците му   интерес-
но четиво.   

Интернет страницата на СТДБ
е задължителен инструмент в наша-
та комуникационната стратегия. От 
нея тракийци, българската и меж-
дународна общественост получават 
актуална информация.  

Към днешна дата  сайта  на 
СТДБ функционира успешно, има 
ясно дефинирани задачи, отстоява 
позиции и работи за тракийската 
кауза, редовно и своевременно ин-
формира потребителите за актуални 
новини и събития, публикувани от 
Ваня Иванова – създател, админи-
стратор и редактор на сайта.

Сайтът на СТДБ е публикуван на 
новинарската страница Homepage.
bg,  на която са публикувани и  
всички уеб страници на централ-
ните печатни и електронни медии.  
А това е признание за значимостта 
на информацията за широката чита-
телска аудитория. 

Най-доброто доказателство за 
полезността на сайта на СТДБ дава 
неговият брояч,  който е видим 
за всеки посетител.  За 36 месеца, 
към 10  декември 2014 г., броячът е 
отчел 50 534 посетители, от които 
само за 2014 г. са над 14 000.

Посетителите на  сайта са:
• граждани на различни държави 

– България, САЩ, Канада, Украйна, 
Русия, Румъния, Турция, Германия, 
Белгия, Франция, Гърция, Сърбия, 
Кипър, Македония,  Испания, Че-
хия, Швеция, Швейцария, Малта, 
Австрия, Италия, Великобритания, 
държави от Централна и Латинска 
Америка и Австралия. 

• представители на български и 
чуждестранни медии, представите-
ли на институции като Народно съ-
брание, Министерски съвет, МВнР, 
Европейски парламент и др.

Сайтът на Съюза на тракийски-
те дружества е разширен и на него 
функционират:

• подстраница с информация за 
Тракийския научен институт;

• подстраница с информация и 
документи на ПК „Тракия“;

• подстраница с виртуална биб-
лиотека, от която всеки читател 
може да изтегли и прочете статии, 
брошури и книги, третиращи про-
блеми на тракийци и Тракия;

• електронна версия на вестник 
„Тракия“.

 
Централен клуб „РОДОПИ“  
Програмите за работата на Клуб 

„Родопи“ и Тракийско дружество 
„Тракия“, София за 2014 г. са уточ-
нени и съгласувани от двете ръко-
водства. Те са разработени въз осно-
вата на план-програмата за работата 
на СТДБ през 2014 г. за отбелязване 
на основните събития, а също така 
за участие в национални и регио-
нални тракийски прояви и такива 
свързани с тракийската кауза. Една 
част от проявите са организирани 
самостоятелно от ръководствата 
на Клуб „Родопи“ или Дружество 

„Тракия“, а други съвместно. Но, 
всички те се считаха общи за члено-
вете и на двете организации. 

Основните прояви, в които во-
дещ е бил Клуб „Родопи“ или са ор-
ганизирани съвместно с дружество 
„Тракия“, бяха следните:

1. Среща с областния управител 
на Смолян инж. Димитър Кръста-
нов в Тракийския дом, София – 31 
януари.

2. Участие в представянето на 
книгата „Разговори за разузнаване-
то – 52 срещи от двете страни на 
океана“ на ген. Тодор Бояджиев в 
Централния военен клуб – 23 фев-
руари.

3. Среща с областния управител 
на Кърджали Бисер Николов и де-
путата от „Коалиция за България“ 
Милко Багдасаров в Тракийския 
дом, София – 26 февруари.

4. Традиционно пролетно търже-
ство по случай 1, 3 и 8 март – 2 март.

5. Участие в поклонението пред 
Паметника на Опълченеца в София 
по случай 136 години от освобожде-
нието на България – 3 март.

6. Участие в тържественото чест-
ване Деня на Тракия пред Паметни-
ка на Одринци в София съгласно 
програмата на СТДБ – 26 март.

7. Отбелязване на 115 години от 
рождението на известния творец и 
представител на пловдивската ин-
телигенция арх. Боян Чинков от с. 
Славейно, Смолянско, докладчик 
доц. Георги Митринов – 8 април.

8. Съдействие на Дружба Родина 
за укрепване на българското само-
съзнание сред потомците на помо-
хамеданчените българи в Кърджа-
ли, Златоград, Крумовград, Кирково 
и Комотини, Гърция от Величко Па-
чилов – 6-11 октомври.

9. Представяне на патриотична 
дейност на Дружба Родина от ней-
ния секретар Димитър Димитров, 
който е и съпредседател на  фонда-

ция „Тангра ТанНакРа“  – 10 октом-
ври. 

10. Представяне на книгата на 
доц. Георги Митринов „Пътят на 
народната песен за Злата зенгин 
Милкова от село Петково, Смолян-
ско“ – 27.10.2014 г.

11. Поклонение пред паметника 
на Капитан Петко Войвода в Борисо-
вата градина в София – 18 декември.

12. Коледно-новогодишна вечер 
– 20 декември.

Тракийският научен институт
През 2014 г.  ТНИ проведе някол-

ко особено значими мероприятия, с 
които утвърди ролята и мястото си 
на научен  и творчески център на 
Съюза. Той съдейства в организи-
рането и провеждането на  нацио-
нален конкурс за есе или разказ на 
тема „Памет за Тракия  и бележити 
годишнини 1913-1914“, организи-
ран по инициатива на Тракийско 
дружество „Екзарх Антим І“ – Бур-
гас  и под патронажа на доц. Маруся 

Любчева, член на Европейския пар-
ламент – Февруари–март  2014

В сътрудничество с БНТ и ДА 
Архиви, със съдействието на СТДБ, 
Тракийският научен институт 
участва в подготовката на поредица 
от репортажи, озаглавена „Разоре-
нието на тракийските българи – 100 
години след бежанската вълна от 
Одринска Тракия и Беломорието“. 
Репортажите бяха излъчени през 
февруари – март 2014 в централна-
та новинарска емисия „По света и у 
нас“ и в публицистичното предава-
не „Още от деня“ на БНТ. 

В сътрудничество със СТДБ и  
Община „Малко Търново“, ТНИ 
организира и проведе научна кон-
ференция „Странджа и тракийски-
ят   проблем – от Преображение до 
наши дни“ – в рамките на нацио-
налния тракийски събор на Петрова 
нива – 23 август 2014

ТНИ оказа съдействие (в лицето 
на проф. С. Елдъров) на ТД „Руси 
Славов“ Пловдив при създаването 
на фотоизложба „100 г. Първа све-
товна война“

Кулминация в дейността на ин-
ститута бе Националната научна 
конференция на тема „МЯСТОТО 
НА ТРАКИЙСКИТЕ БЪЛГАРИ В 
СЪДБАТА НА БЪЛГАРИЯ: МИ-
НАЛО, НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ”, 
28-29 ноември 2014 г., с която бе 
отбелязана 80-та годишнина от съз-
даването му. На конференцията бе 
прочетено специално приветствие 
от Вицепрезидента на Република 
България г-жа Маргарита Попова. 
Участие в конференцията взеха изя-
вени български изследователи.

Библиотеката на СТДБ
Основен акцент в работата на 

библиотеката през 2014 година 
беше довършване и изработката на 
азбучен каталог на книгите, инвен-
таризация и подреждане на издани-

ята по библиотечните стелажи.
Завършен  е  азбучния  авторски 

каталог и са отразени по Универ-
салната десетична  класификация 
тематично всички регистрирани  
книги. Това  е основа за изготвяне 
на систематичен каталог.

Комисия в състав Ваня Стоило-
ва – библиотекар  и  Златина Колева 
– работеща в СТДБ до 1 декември 
2014 г. по „Национална програма за 
заетост  и обучение на хора с трай-
ни увреждания“,  извърши  инвен-
таризация на книгите в библиотеч-
ния фонд. За инвентаризацията бе 
привлечена  на обществени  начала 
и г-жа Пенка Димитрова. Днес биб-
лиотеката има цялостен завършен 
вид според библиотечните прави-
ла – пореден номер, надписване на 
стелажите, отговарящ  на съдържа-
щите се книги на всеки ред и т.н. 

Увеличи се и броят  на читатели-
те, ползващи библиотечния фонд. 
Регистрирани са повече от  30 те-
матични справки,  оказано е съдей-

ствие на читатели за ксерокопиране 
на някои  ценни издания, оказвано е 
съдействие на тракийци  при откри-
ване на някои заглавия без всички 
данни  за съответната книга  и др.

Между читателите, ползвали 
библиотечния фонд на СТДБ мо-
жем да посочим проф. Иван Фил-
чев, Димитър Михайлов, д-р Ваня 
Стоянова, Папани Козарова, Ди-
ана Ламби  Данаилова, Божана 
Димитрова,Стефан Начев, редак-
цията на в. Тракия, Георги Илиев, 
диригента на Бургаския тракийски 
хор, студенти  и др.

Особени усилия бяха положени 
за обогатяване на електронния ар-
хив на СТДБ с възможност за ото-
ризиран достъп до него от всички 
членове на съюза. Значително бе 
попълнен  библиотечният фонд на 
библиотеката на Съюза и качването 
му в електронния архив. Цялата дей-
ност в библиотеката бе извършена и 
подчинена изцяло на идеята  на ръ-
ководството на СТДБ да се обработи 
и предостави достъп на всички тра-
кийци, научни работници, студенти 
и широк кръг читатели за ползване  
духовното, книжовно наследство, 
завещано  за поколенията  да помнят  
и не забравят своите корени.

В заключение би могло да се 
отбележи, че международната дей-
ност на Съюза, доколкото имаме 
такава, бе посветена на основните 
цели и задачи на СТДБ и реализа-
цията на неговите инициативи. Това 
предполага да продължим и зана-
пред взаимодействието с МВнР, с 
дипломатическите представител-
ства в страната и българските в 
чужбина. За нас особена актуал-
ност придобива взаимодействието 
с Българската екзархия в Турция 
и пълноценното функциониране 
на българските обекти в Турция. В 
контекста на международните от-
ношения, много важни за нас са и 

контактите с Асоциа-
цията на българите в 
Украйна. Наложител-
но е да поддържаме 
пряко и с подкрепата 
на посолствата, па-
метниците на Капи-
тан Петко Войвода в 
Рим и Киев.

Запазването на 
статута на СТДБ като 
национално значима 
изисква да продъл-
жим практиката да 
приемаме и огласява-
ме официални пози-
ции и декларации по 
всички актуални про-
блеми, засягащи за-

щитата на националните интереси и 
интересите на тракийските българи.

Безспорно през изминалия отче-
тен период се проявиха проблеми, 
чието преодоляване е важно за бъ-
дещото развитие на организацията. 
Сред тях следва да отбележим:

• организационното състояние;
• финансовото състояние;
• проблемите на взаимодействие 

между СТДБ и тракийските друже-
ства по места и информационните 
връзки;

В заключение бих искал от име-
то на ръководството на СТДБ да 
благодаря на всички членове на 
Върховния комитет, на ръковод-
ствата на тракийските дружества и 
активисти на нашата организация, 
за положените усилия, посветени на 
тракийската кауза. Да си пожелаем 
по-успешна година!

Подготвили: Величко Пачилов, 
Антоанета Йотова,  

Ваня Стоянова, Ваня Стоилова, 
Ваня Иванова, и Тодор Коруев

„Богородична стъпка“ и др., както 
и повечето от регионалните прояви 
и много от изявите на дружествата. 
Широко бе отразена конференция-
та на Тракийския женски съюз във 
Варна и 80-годишнината на Тракий-
ския научен институт. Материали 
от конференцията ще продължат да 
излизат и през 2015 г., естествено 
представени по-кратко и по-четив-
но. 

Една от благородните акции на 
вестника бе инициативата на ген. 
Тодор Бояджиев и други потомци на 
тракийски войводи за спасяването 
на паметника на Петрова нива. Като 
акценти се откроиха също така сто-
годишнината на тракийското дру-
жество „Капитан Петко войвода“ 
в Казанлък и публикациите за ор-
ганизираните от тракийските дру-
жества пътувания до Доганхисар.  
Публикувани бяха и добри матери-
али, свързани с Ньойския договор. 
Всички позиции на Централното 
ръководство на СТДБ по-важни по-
литически и обществени въпроси 
бяха обнародвани на страниците на 
вестника и се търсеше отзвукът на 
обществото в интервюта с изтъкна-
ти личности.  Навреме и смислено 
бе реагирано например на зловред-
ните тълкувания и неразбирането на 
идеята за „Тракия без граници“, на 
появилата се антибългарска литера-
тура за произхода на „помаците“, на 
антируските позиции на някои ми-
нистри и политици, на опитите на 
ДПС да направи „майчиния език“ 
задължителен,  на непремерените 
изказвания на президента Росен 
Плевнелиев.  

Новост във вестника е рубриката 
на писателя и виден тракийски деец 
Никола Инджов „Предшественици 
и предтечи“, в която представя бъл-
гарски интелектуалци -– потомци 
на тракийски бежанци и дейци за 
тракийската кауза като проф. Иван 
Маразов, акад. Георги Марков, ген. 
Тодор Бояджиев, д-р Елена Алеко-
ва, проф. Иван Канев, Златко Поп-
чев, Петра Мечева, Никола Хърсев, 
Светла Караянева и др. Излязоха 
интересни интервюта с акад. Сте-
фан Воденичаров, акад. Георги 
Марков,  Янаки Стоилов, д-р Иван 
Гранитски, д-р Ваня Стоянова и др.  
Макар и по-ограничено бе отразена 
и дейността на РАО „Тракия“ и на 
ПК „Тракия“. Като че ли понамаля 
огънят по една от главните теми – за 
справедливото обезщетяване за за-
грабените имоти в Източна Тракия, 
но причината за това е и в бездейст-
вието на правителството, и на сме-
сената българо-турска комисия. Но 
сега годишнината от неизпълнения 
и пренебрегван Ангорския договор 
задължава и вестника да засили 
публикациите на темата за имотите 
и техния ефект след читателите.

За да няма пропуски в отразява-
нето на събитията, трябва да се ак-
тивизира дейността на сътрудници-
те от регионите и от дружествата. От 
тях зависи дали вестникът ще освет-
лява събитията, свързани с нашето 
тракийски движение. Добре би било 
в най-близко време да се определят 
кореспондентите (там където е нуж-
но да се посочат други по-активни), 
както от големите центрове, така и в 
дружествата. Защото вестникът има 
амбицията да представя по-цялост-
но и пълно животът на тракийската 
организация във  всички краища на 
страната. Централното ръководство 
на СТДБ утвърди нова редколегия 
на вестника в състав: чл.кор. проф. 
Васил Проданов, Елена Алекова,  
проф. Иван Филчев, Никола Инджов 
и Хубен Стефанов, а за главен ре-
дактор избра Тодор Коруев, който 

 Поглед към залата

 Председателстващият 
заседанието Михаил Вълов
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Продължение от 1-а стр.

Изминаха 100 години от 
жестокия геноцид от страна 
на Турция над тракийските 
българи от Одринска Тракия 
и Мала Азия, геноцид който 
няма давност, геноцид, който  
по своята жестокост в нача-
лото на ХХ-ти век е сравним 
само с арменския.

През 1913 г., българите по 
най-жесток начин бяха про-
гонени от родните им места, 
стотици хиляди мъже, жени, 
деца, старци бяха изклани, 
избесени, унизени, опозо-
рени, селата им опожарени, 
земите им заграбени по най-
разбойнически начин. И до 
днес тези земи продължават 
да бъдат собственост на бъл-
гарски граждани, но те не 
разполагат с тях по вина на 
турската държава.

Междусъюзническата вой-
на и резултатите от нея  поз-
воляват  на Турция да потъпче 
Лондонския мирен  договор, 
да реокупира Източна Тракия 
и да прогони варварски само 
за две денонощия многоброй-
ното българско население от 
Източна Тракия, а през 1914 
г. и това от Мала Азия, като 
заграби цялото му движимо 
и недвижимо имущество. За 
да оформи и облече в правна 
форма масовото прогонване 
и ограбване на тракийските и 
малоазийските българи, Тур-
ция използва международната 
изолация на България и налага 
Цариградският мирен договор 
от 29 септември 1913 г., който 
малко по-късно грубо наруша-
ва, като не допуска нито един 
от насила прогонените тра-
кийци да се завърне по родни-
те си места. По-късно Турция 
успява да наложи  клаузите 
на Договора за приятелство, 
сключен в Ангора (Анкара)  
на 28 октомври 1925 г.и при-
ложените към него Протокол  
и Конвенция за установяване, 
които съставят юридическата 
основа за решаване на пробле-
мите, свързани с правата на 
малцинствата в двете страни, 
вкл. правото на свободно из-
селване. Ангорските договори 
и по-специално Протоколът 
не са договори между две рав-
ноправни държави, а акт на 
насилие от страна на турската 

страна над българския народ, 
съпроводени от големи жерт-
ви от наша страна. С Протоко-
ла Турция узаконява етниче-
ското прочистване на Източна 
Тракия в двустранна дого-
вореност и невъзможността 
на българската държава да 
защити своите сънародници. 
Независимо, че Протоколът 
юридически дава възможност 
изселилите се българи преди 
1912 г., тези от Мала Азия и 
Цариград, като и собствени-
ците на двувластни имоти да 
възстановят и да се разпореж-
дат  със  своите имоти, турска-
та държава не позволява на 
нито един българин да се за-
върне. За останалите българи, 
чийто статут и собственост  за 
периода 1912–1925 г. са пред-
мет на Протокола, въпросът 
е изцяло разрешен в полза на 
турската страна. За да прис-
вои имотите на българските 
тракийци и да унищожи ос-
новите на българските права 
върху Източна Тракия, Турция 
налага в Протокола  пагубни 
разпореждания за българи-
те  и  взаимно компенсиране 
на две несъвместими права 
и интереси - тези на турците 
в България и на българите в 
Източна Тракия. Последова-
телният  и упорит отказ на 
турското правителство да не 
допусне нито един от прого-
нените българи да се завърне 
и се разпореди с имотите си е 
грубо нарушение от страна на 
Турция. Предвид на това, че 
българите от Източна Тракия 
са  изгонени насилствено, те 
не са изселници, а бежанци  и 
по силата на международното 
право техните права на соб-
ственост трябва да бъдат при-
знати и гарантирани. Начинът 
на прогонването на българи-
те, заграбването на имотите 
им, оспорването на термина „ 
изселване“,  употребен един-
ствено в Протокола, систем-
ното неизпълнение от страна 
на Турция на международните 
й задължения, отразени в до-
говорите є с България, недо-
пускането на нито един бълга-
рин да се завърне в родното си 
място са сериозни аргументи 
за искане на обезщетение от 
страна на  Турция на нанесени 
неправомерно щети на бъл-
гарския народ и българската 

държава.
По силата на международ-

ното право насилствено изго-
нените през 1914 г. българи от 
Цариград и Мала Азия, както 
и  оцелелите тракийски бъл-
гарски бежанци не са загуби-
ли правата си върху имотите 
и турската държава, която все 
по-упорито се рекламира като 
правоприемник на Османска-
та империя е отговорна и днес 
и трябва да възстанови по ад-
министративен ред собстве-
ността. Съвременната турска 
държава трябва  да ги възме-
зди, като заплати стойността 
на отнетото имущество, лих-
вите върху дължимата суми 
за един век, и да ги обезщети 
за причинените страдания, 
лишения и пропуснати въз-
можности. Същото се отнася 
и до заграбените екзархийски 
имоти, които са част от бъл-
гарското културно историче-
ско наследство и са закупени 
с дарения на родолюбиви 
българи и със  средства на 
българската държава и бъл-
гарската църква. Ако Турция  
не направи това  Договора 
за приятелство, Протокола 
и  Конвенцията за установя-
ване  от 1925 г.  изцяло ще 
бъдат  изпразнени от съдър-
жание и неприложими. Затова 
въпросът за обезщетяване на 
наследниците на тракийските 
бежанци и този за статута на 
екзархийските имоти не тряб-
ва да бъде в периферията на 
българската външна политика  
а на преден план, за да можем 
да изградим равноправни и 
взаимноизгодни отношения с 
Република Турция. 

Обръщаме внимание, че в 
случаите като този с тракий-
ските българи в международ-
ната практика съществува и 
така наречената историческа 
справедливост, когато опреде-
лена национална, етническа, 
расова група е била подло-
жена колективно на геноцид, 
тежки гонения и преследва-
ния. Съобразно тази практика 
държавите овъзмездяват на-
следниците на пострадалите. 
Такава е практиката на отно-
шенията между Германия и 
потомците на пострадалите 
през Втората световна война 
евреи. Такъв тип практики 
имаме в САЩ по отношение 

на потомците на индианци-
те. Такива практики има и на 
много други места.

Имайки предвид всичко 
това, ние, потомците на про-
гонените тракийски българи, 
питаме: 

Кой турски държавник, 
министър-председател или 
президент се е извинил на 
България за този страшен 
геноцид, проявен над мирно-
то българско население през 
зловещата 1913 г.?

Питаме, защо г-н Лютви 
Местан като народен пред-
ставител мълчи в Народното 
събрание, когато се поставят 
въпроси относно геноцида 
над тракийските българи от 
1913 г.?

Питаме защо, когато са 
решени всички социални и 
правни въпроси на турците 
в България, включително и 
на изселилите се в Турция, 
се насажда неприязън, недо-
волство  сред  мирното турско 
население и нагнетяване и 
противопоставяне  към бъл-
гарската държава?

Потомците на тракийските 
българи настояваме:

ПЪРВО: Турция да се 
извини на България за проя-
вения геноцид и заграбване 
собствеността на мирното 
българско население.

ВТОРО: Тази година се 
навършват 90 години от под-
писването на унизителният за 
България  Ангорски договор. 
В тази връзка предлагаме:

Нашите държавници в 
лицето на Президента на 
Република България, на Ми-
нистър-председателя и На-
родното събрание да обсъдят 
и поставят въпроси пред Ре-
публика Турция в изпълнение 
на решенията на Ангорския 
договор. Заграбените земи 
на българите от Одринска 
Тракия и Мала Азия да бъдат 
върнати на собствениците им 

и те да се разпореждат с тях 
така, както намерят за добре 
или да бъдат възмездени за 
стойността на имотите им, 
заедно с пропуснатите ползи 
за тези изминали 100 години.

ТРЕТО: Предлагаме ДПС 
да използва своето влияние 
и съдейства за решаване на 
моралните и имуществени 
въпроси на тракийските бъл-
гари от 1913 г.

Препоръчваме на лидерът 
на ДПС да не злоупотребява с 
толерантността и търпимост-
та на българската държава и 
българските граждани. Кап-
сулирането и отдалечаване-
то на българските турци и 
мюсюлмани от българския 
народ, извършвано чрез дей-
ността на ДПС носи със себе 
си опасности за всички ни. 
Политическата игра, която е 
започнал, не води към добро. 

Днес отговорността на 
българското правителство 
за защита интересите на на-
следниците на тракийските 
бежанци е голяма. Тяхната 
кауза не бива да се експлоати-
ра политически, защото тя е 
национална и следва да бъде 
част от националните при-
оритети на Република Бъл-
гария. Всички политически 
сили трябва да застанат зад 
тази кауза и да я отстояват в 
международен план. Бълга-
рия дължи не само преклоне-
ние към делото и саможерт-
вата на тракийците, отдали 
живота си за българската на-
ционална свобода, но и грижа 
за обезщетяване   наследни-
ците на изстрадалите тракий-
ски бежанци и възстановява-
не на българските църковни 
имоти в днешна Турция.

Желаем добрите съседски 
отношения между Република 
България и Република Турция 
да бъдат поставени на здрава 
основа при взаимно уважение.  
До голяма степен те зависят 
от решението на тези висящи 
имуществени въпроси.

„НИЕ, ТРАКИЙСКИТЕ...

Верни на своите принципи да бъ-
дат винаги на пулса на обществените 
проблеми и да заявяват ясно и кате-
горично своята позиция по актуални 
въпроси, засягащи миналото и насто-
ящето на страната, членовете на Вър-
ховния комитет на Съюза на тракий-
ските дружества в България изразяват 
от името на десетките хиляди тракий-
ци, които представляват, своето без-
покойство и несъгласие с отредената 
от общинските съветници съдба на 
паметника „1300 години България“.

Преживели драмата на прокуде-

Декларация на Върховния комитет на СТДБ
ни и изстрадали бежанци, ние, тра-
кийци винаги сме били поборници 
на съзиданието и градежа. Защото 
знаем по-добре от всеки друг цена-
та на разрушението. И днес, кога-
то страната ни се нуждае особено 
много от историческа си памет и от 
своите таланти и творци, считаме, 
че трябва да се направи отговорен и 
цивилизован  прочит  на историята, 

който ще бъде тест за зрелостта на 
българското общество. Ние приема-
ме проблема така присърце и по още 
една значима причина – авторът на 
паметника проф. Валентин Старчев 
е един от най-големите български 
скулптури, разнесъл славата на бъл-
гарската култура далеч зад границите 
на страната. Той е изваял паметници, 
по наша инициатива, на българския 

национален герой и един от основа-
телите на тракийското движение Ка-
питан Петко Войвода в Стара Загора, 
на Хълма на Гарибалдийците в Рим и 
в центъра на Киев. Негов е и памет-
ника на Екзарх „Антим I“ в София и 
Одрин. За това ние сме го титулували 
за „Тракийски скулптор“.

В хода на обществения дебат за 
съдбата на пространството пред НДК 

трябва да заявим, че ние сме за мемо-
риала на загиналите от 1-и и 6-и пехо-
тен полк в София, на който са изписа-
ни имената на над 3000 загинали през 
Балканската и Първата световна вой-
на. Почитта към войнската смелост, 
чест и доблест трябва да бъде част от 
националната ни летопис. Но сме убе-
дени, че паметта и приемствеността  
трябва да намерят място и за двата па-
метника. Те са еднаква неотменна част 
от историята на България. Такава, ка-
квато са я написали поколенията.

17 януари 2015

 Проф. Иван Филчев на трибуната
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СЪБОЛЕЗНОВАНИЯ ЗА ДИЧО УЗУНОВ

В ХАСКОВО 
Салонът на тракийското 

дружество „Георги Сапу-
наров“ в Хасково се оказа 
тесен, за да побере жените 
тракийки, дошли да отпраз-
нуват Бабинден. Традици-
ята да се празнува този ден 
тук е жива. Бяха подготвени 
много изненади , за да стане 
този ден весел и запомнящ 
се. Стихове за  бабите   под-
несоха жените  от  клуба за 
художествено слово Здравка 
Сабахова,  Генка  Канева, 
Стойна Ванчева, Венета 
Стратиева и Кирилка Же-
лязкова. В ролите на бабува-
щите  баби  влязоха  Недялка 
Худулова и Милка Хъркова, 
а  в ролята на младата бул-
ка влезе секретарката  на 
читалище „Тракия 2008“  
Анета Георгиева. Изненада 
да всички участнички бяха 
подаръците, поднесени от  
председателката на чита-
лището  Димитрийка Хри-
стова. Празникът завърши с 
песни и танци, като особено 

НАЦИОНАЛНО 
ПОКЛОНЕНИЕ

Поетесата  Вили Димитрова е трето 
поколение  потомка на бежанци от Бело-
морска Тракия. Възпитана в уважение и 
преклонение към бита, културата и нра-
вите на тракийските българи, поетесата  
е отделила и запазила достойно  място 
в своята поезия за тях. На среща в Ха-
сково, организирана от тракийското дру-
жество „Георги Сапунаров“ и читалище 
„Тракия – 2008“, бяха представени книгите 
є „Странница“ и „Лабиринта на живота“.

С Р Е Щ А  С  П О Е З И Я ТА

активни бяха жените от гру-
пата за автентичен фолклор 
„Тракийска дъга“ с  ръково-
дител Милка Хъркова .

Приветствие към „баби-
те“ поднесе председателят 
на дружеството Кирил Сар-
джев. 

…И В НЕСЕБЪР      
По стара традиция в  Не-

себър бе отбелязан Бабин-
ден. Всяка година жените 
от фолклорната формация  
„Българка“ при читалище 
„Яна Лъскова“ и Тракийско 
дружество – Несебър, възоб-

новяват всички стари народ-
ни обичаи, за да ги предават 
на бъдещото поколение.

„Колкото лесно се хлъзга 
този сапун, толкова лесно 
да се раждат децата“ – това 
каза „Бабата“, след като по 
традиция ръцете и бяха из-
мити с вода и сапун. Тя ори-
са тази година общината да 
се похвали с още по-голяма 
раждаемост. С вкусна пи-
тка в ръка, групата изигра 
много кръшни хора, в град 
Несебър да се чуе, че днес е 
женски празник – празника 

Писателят и публицистът То-
дор Коруев, главен редактор 
на вестник „Тракия“, представи 
новата си книга „Животописи“ 
в клуба на „Позитано“ 20. За 
книгата му говориха издате-
лят Иван Гранитски, Красимир 
Премянов, Велислава Дърева, 
проф. Чавдар Добрев, депутатът 
Петър Кънев, писателят Дими-
тър Томов и др. В сборника има 
много статии и есета посветени 
на Деня на Тракия, на Илинден-
ско-Преображенското въстание, 
на тракийското мъченичество, 
за обезродяването на българи-
те мохамедани, както и есета за 
Родопа планина.

ТРАКИЙСКИЯТ БАБИНДЕН
на акушерката, тази която 
поема децата и новия живот 
който се ражда.

Тази година те се бяха 
постарали да направят праз-
ника на бабата акушерка. 
Не пропуснаха да посетят 
община Несебър, като там 
благословиха всички жени 
и баби. Кметът Николай Ди-
митров посрещна групата, а 
тя му благодари за големите 
грижи, който полага за деца-
та и въобще за младото по-
коление в Несебър и му под-
несоха питка с шарена сол.

…И ВЪВ ВАРНА
Членовете на тракийско-

то дружество „Капитан Пет-
ко войвода“ – Варна по тра-
диция отбелязаха Бабинден.
След ритуала с поливането 
на акушерката от най-мла-
дата родилка гостите на тър-
жеството се насладиха на 
концертната програма, под-
готвена  от самодейните със-
тави на дружеството,а след 
това всички заедно попяха, 
поиграха и се веселиха.

На 7 февруари Съюзът на тракийските 
дружества в България и тракийското дру-
жество „Капитан Петко войвода“ – Варна 
организират национално поклонение по 
повод на 115-та годишнина от кончината на 
българския национален герой и един от ос-
нователите на тракийското движение Капи-
тан Петко войвода от 13, 30 ч. на  гроба му в 
старите градски гробища на Варна.

В присъствието на много родопчани 
и тракийци, на представители на въ-
оръжените сили, на питомци на Ви-
сшето военно морско училище „Н. 
Й. Вапцаров“ и много граждани бе 
изпратен по последния си път кон-
траадмирал о.з. Дичо Узунов. Пред-
седателят на Съюза на тракийските 
дружества в България Красимир 
Премянов поднесе съболезнователен 
адрес, в който се казва:

С прискърбие научих за кончина-
та на големия българин, доблестен 
офицер и талантлив общественик 
контраадмирал Дичо  Узунов.

За нас, тракийци, тази загуба е 
още по-голяма, защото той бе учре-

дител на клуб „Родопи“ към нашия 
съюз, който бе средище и крепост на 
българщината и родолюбието, така 
важни за отстояването на българ-
ското самосъзнание в този край. Ро-
ден в с. Арда, почетен гражданин на 
Смолян, контраадмирал Дичо Узунов 
винаги носеше в себе си най-изкон-
ните качества на своите планински 
родопски корени – честност, прин-
ципност, верност към каузата на 
Родината, ярка гражданска позиция, 
широта на идеите и мисълта.

С това ще го запомнят и негови-
те възпитаници, като дългогодишен 
началник на Висшето военно морско 
училище „Никола Йонков Вапцаров“ 

– Варна.  През годините той остави 
дълбоки дири в историята на стра-
ната ни, заемайки  различни отго-
ворни командирски позиции, негова 
бе идеята и патента за въвеждане 
на лятното часово време в България, 
а двете оръдия на мемориала на „Ро-
допската Шипка“ на връх Средно-
горец бяха подсигурени от него. Той 
бе и талантлив автор и публицист 
- Дичо  Узунов бе автор  на две книги: 
за човека и героя Васил Димитров – 
Битков от с. Арда и „При изворите 
на Арда“ – монография за родното му 
селище. Загубихме приятел, съмиш-
леник и уважаван колега.  

Поклон пред паметта му!

Очаквайте  
в следващия брой
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 На празника в Хасково

Кметът на община Ивайловград Диана Овча-
рова получи тазгодишната награда  „Кмет на го-
дината“ на предаването „Национален календар“ 
на телевизия „Европа“.

Телевизионният екип лично връчи наградата. 
Тя е поредно признание за ефективното упра-
вление на общината в областта на усвояване на 
средства по европроекти в категорията за най-
много спечелени проекти и подписани договори, 
съотнесени към брой население на общината. 
Припомняме, че за последните три години тук са 
реализирани проекти на стойност над 19 мили-
она лева.

Диана Овчарова прие наградата, споделяйки, 
че заслугата е не само нейна, а се дължи на ефек-
тивната работа на цялата общинска администра-
ция и на жителите на общината.

„Всяко едно признание, което получавам, ми 
дава стимул и сили, въпреки трудностите да про-
дължавам напред. Тази награда е знак и за рабо-
тата на Общинския съвет – Ивайловград, което 
показва, че когато работим за доброто на хората 
от общината, нещата се случват!“ – сподели кме-
тицата.  

ДИАНА ОВЧАРОВА  
С НАГРАДАТА НА  

ТЕЛЕВИЗИЯ „ЕВРОПА“



българите, а демократичните 
страни и техните специални 
служби, които са призвани да 
водят битката с това ужасно 
зло – тероризма. Не сме на 
нивото на променения свят. 
Тогава си позволих да кажа, 
че разузнавателните служби 
влизат в нова ера. По време на 
Студената война беше много 
по-лесно да броиш ракети-
те и да броиш танковете – и 
супертехниката помагаше, а 
и това можеше да се прави и 
от космоса, и чрез агентурни 
източници. Промененият свят 
ни постави в съвсем нови ус-
ловия. Той ни показа, че в бъ-
деще ние трябва да се научим 
да четем какво става в мозъка 
на партньорите и на противни-
ците. Това изисква абсолютно 
нов подход, нови форми, нова 
квалификация, нов профе-
сионализъм. Ти не можеш да 
прогнозираш какво си мисли 
този в Близкия Изток, ако не 
познаваш историята, култу-
рата, особеностите на техния 
морал, на тяхната религия. 
Тогава написах и нещо друго 
– „тероризмът е сянка и битка-
та с него трябва да се води в 
сянка“ – не армии, не открити 
фронтове, а със средствата на 
разузнаването. За съжаление 
се, през всичките тези годи-
ни от 2001 г. това, което бе 
виждане и на много признати 
международни експерти, не се 
прие като подход, а се наложи 
използване на средствата на 
горещата война, на бруталната 
сила и достигнахме ситуация, 
при която изглежда няма ход 
назад.

Ако по време на студена-
та война от едната страна бе 
създаден Карлос Чакала, а от 
другата бин Ладен, днес вече 
по оценки на ЦРУ „халифатът“  
разполага с армия от 33 000 
главорези. И това не са аматьо-
ри, а високоподготвени и добре 
въоръжени с помощта на чуж-
ди инструктори и сили бой-
ци минали не през една и две 
битки. И това, пред което не 
се бяхме изправяли – над 5000 
джихадисти идващи от Цен-
трална и Източна Европа. От 
тях 930 от Франция и над 2000 
от Великобритания, с всички 
преимущества на европейски-
те граждани, вкл. свободата на 
свободно и почти безпрепят-
ствено придвижване.

Второто, което се бърка е, 
че допускаме възможността за 
цивилизационна, за междуре-
лигиозна война. Нито Господ 
Бог, Иисус Христос или Аллах 
и неговият пророк Мохамед 
носят вина за това, което ста-
ва в момента. Вината е съвсем 
другаде и тя може да се кон-
центрира само в една дума – 
пари. 
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Интересът към поредица-
та визити, които ще направят 
държавният секретар на САЩ 
Джон Кери, външният минис-
тър на Великобритания Филип 
Хамънд, а в края на месеца 
и генералният секретар на 
НАТО Йенс Столтенберг е аб-
солютно оправдан. Това са по-
сещения, които са планирани 
отдавна, но темата „терорът в 
Париж“ едва ли ще отсъства в 
разговорите. 

Този интерес към Бълга-
рия говори за значимостта ни 
като територия, като геопо-
литическа точка, където се 
пресичат много интереси. Не 
бих казал, че политиката на 
българския политически елит, 
на българското правителство е 
притегателният фокус за тези 
посещения. България е стра-
на на кръстопът и в последно 
време с нарастване на бежан-
ския поток, с това което става 
в съседна Турция, с нашата ге-
ографска близост със Сирия – 
България става поле, на което 
могат да се търсят решения по 
редица въпроси и преди всич-
ко по въпроса за тероризма.

Не мога да не кажа, че 
българската политика търпи 
огромни критики. Ще дам 
един пример – недопустимо е 
български външен министър, 
отчитайки взривоопасност-
та на всички тези проблеми, 
да е този, който ще покани 
опозицията на Башар Асад и 
ще им предостави „гостопри-
емството“ си да дойдат тук в 
България и да се договарят за 
битката, която ще водят срещу 
легитимното правителство. 
Интересно е колко от „гости-
те“ тогава, днес са н ръковод-
ните структури на Ислямска 
държава? Това едва ли е било 
решение, което се е родило в 
главата на министър Младе-
нов. То е дошло „от свише“, 
било е подсказано.

За мен е необяснимо, ако 
вкараме и Украйна в този 
сложен геополитически ком-
понент, какво търсеше българ-
ският външен министър Ви-
генин в Крим в първите дни, 
когато не беше ясно какво се 
случва, и да заявява позиции, 
зад които даже нашите парт-
ньори не застанаха единно. 
Защо се забрави фактът, че в 
Украйна живеят 350 хиляди 

българи, които имат статут 
на национално малцинство, 
които имаха права да ползват 
майчин език, да имат учили-
ща и университет и на които 
„обещаваха“ да им отнемат 
тези права.

Посещенията ще вземат 
отношение по тези въпроси. 
Вече официално е съобщено, 
че на срещите и с Хамънд, и с 
Кери ще се 

обсъждат въпросите  
на регионалната  
сигурност

на енергийната независимост 
на България. 

Веднага искам да направя 
една уговорка – когато се тър-
сят конфиденциални разгово-
ри, които трябва да останат 
в тайна, не се отива на ниво 
външен министър и държавен 
секретар. Да си спомним, че 
при предишното правителство 
дойде група от трима амери-
кански сенатори и тогавашно-
то правителство на следващия 
ден обяви, че спира „Южен 
поток“. Тогава беше очевидно, 
че диктовката дойде отвънка. 
Ясно е вече, че и петролопро-
водът Бургас – Александрупо-
лис, и АЕЦ „Белене“, и „Южен 
поток“ – това не са суверенни 
решения на българското пра-
вителство, още по-малко са 
решения, зад които стои суве-
ренът – народът. Това са реше-
ния, които обслужват чужди 
интереси и които въобще не 
вземат предвид българския 
интерес. Да се надяваме, че 
сега при тези разговори малко 
по-ясно ще бъде формулирана 
българската позиция и по бе-
жанския поток, и по енергий-
на независимост. Да не бърза-
ме да изпадаме в еуфория, че 
България от вносител може да 
стане огромен износител на 

енергийни източници. Нека да 
открием първо нефта и газа в 
Черно море и на територията 
на България. И да го открием 
ние, а не чужди концесионери, 
гарантирали си правото де-
сетилетия те да експлоатират 
това, което е открито.

Да не „клякаме“ и по въ-
проса за шистовия газ. Защото 
този въпрос никога не е сне-
ман от дневния ред от амери-
канска страна. Американският 
посланик, според мен, твърде 
недипломатично се опитва да 
налага мнение, че трябва да 
приемем този метод. Не из-
ключвам, че и в разговорите за 
енергийна независимост този 
въпрос да се появи отново. 
Управляващите в България да 
не забравят, че са избрани от 
суверена и че суверенът каза 
„Не“ на шистовия газ. Имаше 
много явни демонстрации на 
народна воля. И да не я прене-
брегнат, а напротив – на тези 
разговори да стъпят на нея и 
да кажат „да, но… Ние като 
съюзници може да сме склон-
ни, но българският народ не 
стои зад нас.“ За съжаление, 
ако вземем само тези три про-
екта Бургас-Александрупо-
лис, АЕЦ „Белене“ и „Южен 
поток“ , щетата за България е 
огромна. Правителството спря 
„Южен поток“ и се стигна 
съвсем логично до това Вла-
димир Путин да го „подари“ 
на Турция.

В конфликта в Украйна 
България прекалено лесно 
взе страна и тази наша по-
зиция удари нашия интерес. 
Реалната позиция в ЕС и пред 
американските ни партньори е 
да се каже: „Господа, дайте да 
сложим на едната везна бъл-
гарският национален интерес, 
не можем да го пренебрегнем, 
ние сме правителство на тази 
държава. Дайте да видим на 

другото блюдо какво ще сло-
жим, ще се уравновеси ли 
везната“. Това нещо не беше 
направено. Да се надяваме, 
че сега след като веднъж по-
лучихме студения душ и ви-
дяхме, че „Южен поток“ си 
отива и заобикаля България, 
започнахме да говорим, че той 
все още не е прекратен и т.н. 
Дай Боже и руската страна да 
прояви разбиране. Но за да се 
стигне до това, ние трябва да 
защитим националния си ин-
терес пред партньорите от ЕС 
и от САЩ, а не да се превръ-
щаме в „иес мени“ – каквото 
ни се каже, ние да казваме 
„да“. Защото 11 години в 
САЩ ме убедиха в едно нещо 
– американците не харесват и 
презират „иес мените“. Аз съм 
сигурен, че в американския 
Държавен департамент и аме-
риканските медии един Орбан 
има много по-голяма тежест, 
отколкото премиерът на Бъл-
гария. Американецът уважава 
да му кажеш „не“ и да отстоя-
ваш своето „не“.

ДВИГАТЕЛ НА  
СЪБИТИЯТА  
СА ПАРИТЕ

На 11 септември 2001 го-
дина, аз излетях от Ню Йорк 
часове преди да ударят небос-
търгачите и бях във въздуха 
когато се случи трагедията. На 
другия ден публично реагирах 
на нещата, които стават и то-
гава казах нещо, за което не 
твърдя, че аз съм го измислил, 
но за себе си не бях го чул от 
друг. Тогава казах, че днес све-
тът става друг. Това наистина 
се повтори по всички точки по 
земното кълбо и събитията го 
доказаха.

Работата е там, че светът 
се промени, но ние не. Като 
казвам ние, нямам предвид 

Ген. Тодор Бояджиев в разговор със 
Светлана Белоусова от БГНЕС за 

тероризма и за визитите на външните 
министри на Англия и САЩ  и на 

Генералния секретар на НАТО в София

Защо никой не говори, че в 
сметките на халифата вече са 
натрупани над 2 млрд. дола-
ра? Че Ислямска държава кон-
тролира 11 петролни полета в 
Ирак и Сирия, от което всеки 
Божи ден печели по 5 млн. 
долара? Че само със завзема-
нето на централната банка в 
иракския град Мосул сложи 
ръка на 429 милиона долара? 
Изчислява се, че само от про-
дажба на откраднати предме-
ти на изкуството ИД е получи-
ла около 6 милиарда долари. 
Кои са купувачите?

Очевидно не става въпрос 
за основателни битки между 
религии, между ценности, 
между традиции, между циви-
лизации. Двигателят на съби-
тията е чисто икономически. 

За съжаление именно по-
ради тези причини се случи-
ха Афганистан, Ирак, Сирия, 
Либия, „арабска пролет“, Ту-
нис, Египет, Мароко, „цветни 
революции“ – вече на „наша“, 
европейска територия – къде-
то по пътя на старото мислене 
и на старите догми, които бяха 
може би валидни по време на 
Студената война, 

тръгнаха да възцаряват 
демокрация по света.

Ние се включихме в тази 
кохорта, която смяташе, че 
демокрацията можеш със сила 
да я наложиш. Това е нечуван 
абсурд. Защото силата и сило-
вият подход родиха нещо чу-
довищно, което понякога дори 
„не забелязваме“. Какъв по-
страшен пример от едно 9-го-
дишно момиченце в Пакистан 
превърнато в камикадзе, едно 
8-10 годишно момченце, пре-
върнато от терористичната 
организация Ислямска дър-
жава в хладнокръвен, закора-
вял убиец, който застрелва с 
изстрел в тила „двама руски 
шпиони“? Къде бе световна-
та реакция когато в Дома на 
профсъюзите в Одеса изгори-
ха живи невинни граждани, 
повярвали че имат право на 
свободна воля и слово?

Това става защото обще-
ството е обект на манипулира-
не и от двете страни. Едните 
искат да наложат убеждение-
то, че със сила ще направят 
живота по-добър, а другите 
демонстрират, че това няма да 
стане и че те също имат оръ-
жие, с което могат да нанасят 
смъртоносни удари. Тази по-
литика, която се следва вече 
повече от десетилетия ражда 
омраза и съпротива. Не вни-
кваме в нещата с цялата тяхна 
сложност, с очите на различ-
ните фактори. 

Не това е начинът!

Интересът към
България е

геополитически


