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ДЕКЛАРАЦИЯ

През 2016 г. се навършват 120 години от нача-
лото на организираното тракийско движение по 
българските земи. Варна, Бургас, Солун, Одрин, 
София Стара Загора, Ямбол, Сливен, Хасково и де-
сетки общини и населени места в страната са ори-
ентирите по пътя към изграждането на сегашната 
ни патриотична организация, която защищава ин-
тересите на 1.5 млн. български граждани – потомци 
на бежанци от Тракия и от Мала Азия. 

Статистически в България има над 30 000 реги-
стрирани неправителствени организации като част 
от тях са неизмеримо по-богати от нас, получили са 
през последния четвърт век близо два милиарда за 
изпълнението на чужди цели. СТДБ никога не е бил 
богат. Той е организация на бедните и прогонените, 
чието богатство е отнето. Той няма финансовите 
възможности на НПО-та, финансирани от Запад и 
Ислямските организации, от различни страни, от-
татък Босфора. Но Съюзът на тракийските друже-
ства е уникален и превъзхожда всички тях по много 
важни свои качества. 

Първо. Наред с организацията на македонските 
българи, нашата тракийска организация е една от 
двете най-стари и най-многобройни неправител-
ствени структури в България. 

Второ, ние не сме създадени, за да обслужваме 
чужди интереси, а за да запазим миналото, обичаи-
те, идентичността и да се борим за правата на сто-
тици хиляди българи. 

Ние се гордеем, че сме една от двете най-бъл-
гарски организации в България, която се е борила 
и ще се бори за българското и за страната си до по-
следния свой член. Защото нашата съдба е съдбата 
на България – един от най-страдалческите уроци от 
развитието и последиците от сблъсъка между хрис-
тиянството и исляма и агресията на Османската 
империя, чиито войски обсаждат дори Виена през 
1529 г.

Това е съдбата на една общност, която е била 
подложена на гигантско етническо прочистване, 
което днес се наказва от Международния наказате-
лен съд, но за което никой дори не ни се е извинил. 
Българските политици вече безброй пъти се изви-
няваха и приемаха декларации за Възродителни 
процес, но за нашата етническа чистка и нашия ге-
ноцид никой от наследниците на направилите това 
нито се е извинил, нито приема декларации, нито 
признава изобщо този факт. 

Нашите деди са били най-многобройния етнос 
по европейската част на Турция – през 1878 г. тех-
ният брой е 420 000 срещу 320 000 мюсюлмани и 
261 000 гърци! Огромната част от тези българи са 
били избити, прогонени, имуществото им разгра-
бено. Но ние, техните потомци сме тук, и ще бъдем 
тук още много поколения. Нашето физическо при-
съствие по българските земи в Западна и Източна 
Тракия, бе ликвидирано, но  нашият тракийски дух 
е несломим!

Днес историята има тенденцията да се повтаря 
с не по-малко страшни трагедии! През всичките 
изминали 120 години нашата организация е била 
много важна за България, но сега нейното значе-
ние рязко нараства в една нова геополитическа си-
туация, в която като че ли останалото в историята 
някогашно противопоставяне на ислям и християн-
ство, отново се завръща! 

ПРЕД ЮБИЛЕЯ ДА ОТГОВОРИМ 
НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА ВРЕМЕТО

Дейността на СТДБ през 2015 г.
Уважаеми членове на Върховния 

комитет,
Позволете ми в началото на моя 

доклад да направя отчет за дейността 
на Съюза през изтеклата година. През 
2015 г. цялата дейност по изпълнение 
на приетата План-програма за работа 
на Върховния комитет, на Централно-
то ръководство, на председателя на 
СТДБ, на тракийските дружества по 
места и на съставните структури на 
Съюза и на неговите членове, бяха 
насочени към реализацията на идеи и 
дейности, имащи за цел:

1. Да издигнат ролята и влиянието 
на организацията в българското об-
щество;

2. Да повишат нейния авторитет 
като разпознаваема и значима граж-
данска, патриотична и неправител-
ствена структура, заемаща своето 
достойно място в обществено-по-
литическия живот на страната във 
време на нарастващи рискове за на-
ционалната идентичност и бъдещето 
на България;

3. Да запълнят важни простран-

ства на активност, в които държавата 
не може да се справи.

В това отношение следвахме 
традициите на тракийската орга-
низация, които винаги са били на-
сочени към:

• Запазване на духовните ценнос-
ти, паметта за миналото, традиции-
те, обичаите на тракийските българи 
и техните потомци.

• Отстояване интересите на тракий-
ци и техните наследници както вътре в 
страната, така и във връзка със загубе-
ното имущество по време на тяхното 
прогонване от родните огнища.

• Защита на националния инте-
рес, родолюбието и патриотизма в 
условията на глобализация и евро-
интеграция, когато рязко е отслабен 
суверенитета на държавата, застра-
шена от външни домогвания и ге-
ополитически апетити, и е налице 
тенденция на размиване на нацио-
налното съзнание, на удари по на-
ционалната идентичност.

• Утвърждаване  на българските 
корени, свързани с православието, 
славянството и кирило-методиевото 

дело, правещи ни част от съответния 
цивилизационен ареал, от който не 
би трябвало да се откъсваме. Особе-
но в днешните реалности, когато в 
страната наблюдаваме противопос-
тавяне между русофили и русофоби, 
туркофили и туркофоби, западници 
и антизападници, а Европа е залива-
на от нова вълна на преселение на 
народите, която отправя предизви-
кателства към съществуващите вер-
сии на християнството в различните 
държави на континента. Картината 
става още по-мрачна, ако отчетем, 
че абсолютизирането на неолибе-
ралния пазар и декласацията на го-
леми маси от хора водят до рухване 
на духовни ценности и морал.

Най-важното в работата ни бе да 
предизвикаме градивни и  оживител-
ни процеси в Съюза на тракийските 
дружества, да укрепим организация-
та кадрово и структурно, за да се 
чува силно нейният глас в българ-
ското общество и сред нашите съна-
родници в чужбина.

Продължава на 8-а стр.Продължава на 2-а стр.

Отчетена бе дейност-
та през 2015 г. и бе приета 
План-програма за 2016 г. и 
Национална програма за 
честване на 100-та годиш-
нина на организираното 
тракийско движение

На 16 януари т.г. в Дома 
на тракийци в столицата се 
състоя редовното годишно 
събрание на Върховния ко-
митет на Съюза на тракий-
ските дружества в България, 
което премина при следния 
дневен ред: 1. Отчет на дей-
ността за 2015 г. 2. Отчет за 
изпълнението на бюджета за 
2015 г. 3. Приемане на План-
програма за 2016 г. 4. Прие-
мане на бюджет за 2016 г. 5. 
Приемане на Националната 
програма за 120-та от съз-
даването на  организирането 
тракийско движение (2016-
2017). 6. Разни. Заседанието 
бе ръководено от Михаил 
Вълов – заместник-предсе-
дател на Върховния комитет. 

Отчетите – за дейността 
и за бюджета, план-програ-
мата и проектобюджетът за 

Доклад на Красимир Премянов, председател на СТДБ

2016 г., както и Национална-
та юбилейна програма бяха 
раздадени предварително 
на членовете на Върховния 
комитет. Те изслушаха об-
общаващ доклад на предсе-
дателя на СТДБ Красимир 
Премянов. Донка Петрова 
направи отчет по бюджета 
и финансовото състояние, 
след което започна диску-
сията по докладите и всич-
ки предложени документи.  
В нея участваха Димитър 
Ошавков, ген. Нонка Ма-
това, ген. Тодор Бояджиев, 
Яни Янев, Румяна Вълчева, 
Гено Пухов, Петра Мечева 
и Елена Алекова. Сред ак-

центите в изказванията се 
открои тревогата от запла-
хата от все по-растящата 
ислямизация, турцизация 
и отродяване в Родопския 
край. Подчертана бе бла-
гоприятната тенденция за 
по-тясно сътрудничество 
на тракийските дружества с 
органите на местната власт 
и необходимостта тя да се 
развива. Споделен бе опи-
тът на някои тракийски дру-
жества в запазване на тра-
дициите и за патриотичното 
възпитание,  направени бяха 
предложения да се органи-
зират срещи с депутати от 
Българския парламент и с 

евродепутати в защита на 
тракийската кауза, както и 
да се предприемат стъпки за 
обучение на тракийския ак-
тив. Изтъкнато бе значение-
то на предстоящия юбилей 
– 120-та годишнина на орга-
низираното тракийско дви-
жение, който според всички 
трябва да намери широк от-
звук в страната. Докладите, 
отчетът, план-програмата 
за 2016 г. и Националната 
юбилейна програма бяха 
обсъдени и приети.

Членовете на Върховния 
комитет бяха информирани, 
че Централното ръковод-
ство на 8 януари т.г. е взело 
решение за насрочване на 
Общо отчетно-изборно съ-
брание на Върховния коми-
тет през м. април. В същия 
ден ще бъде проведено и на-
ционално шествие в защита 
на тракийската кауза.

Върховният комитет 
прие и Декларация, която 
заедно с доклада и други-
те документи поместваме 
отделно.

Очаквайте през април:
Общо отчетно-изборно събрание 

на Върховния комитет на СТДБ 
и национално шествие  

в защита на тракийската кауза

НА ВЪРХОВНИЯ КОМИТЕТ 
НА СЪЮЗА НА ТРАКИЙСКИТЕ 

ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ
ГОДИШНО СЪБРАНИЕ НА ВЪРХОВНИЯ КОМИТЕТ 
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Продължение от 1-а стр.

Днес можем да отчетем със за-
доволство, че през изтеклата годи-
на бяха отбелязани по подобаващ 
начин всички заложени в План-про-
грамата за 2015 г. основни прояви, 
организирани от Съюза на тракий-
ските дружества.  Благодарение 
на това и на възрожденските уси-
лия, воля и дух на тракийци бяха 
изпълнени и основните задачи, 
залегнали в нея, а именно:

• Обогатяване на дейността с 
цел разширяване масовия харак-
тер на организацията, прием на 
нови членове, обхващащи нови со-
циални и възрастови групи, създа-
ване на нови структури в страната.

• Тържествено отбелязване на 
значимите дати, събития и лично-
сти  от историята на тракийското 
движение.

• Работа по патриотичното въз-
питание и укрепване на национал-
ното самосъзнание на българското 
население в Родопите.

• Развитие на тракийското мла-
дежко движение и създаване на 
кадрови резерв на Съюза.

• Обогатяване на библиотечния 
и електронния архив, създаване на 
азбучен и систематичен каталог, с 
възможност за оторизиран достъп 
от всички членове на СТДБ. 

• Участие в проекти и инициа-
тиви от национален мащаб  в за-
щита на националните интереси 
и просперитета на страната като 
член на ЕС.

• Тясно взаимодействие със 
сродни обществени организации в 
страната и в чужбина.

• Разширяване на аудиторията 
на в. „Тракия“ и увеличаване на 
абонамента му, както и увеличава-
не на броя на читателите на елек-
тронния ни сайт.

За нуждите и задачите на 
СТДБ 120 г. след неговото начало

През 2016 година се навършват 
120 години от създаването на пър-
вото тракийско дружество и нача-
лото на организирано тракийско 
движение. Ние ще отбележим по 
подобаващ начин  тази годишнина, 
която отново поставя на дневен ред 
въпроса защо е нужна днес тра-
кийската организация, 120 години 
по-късно. Дали нейната значимост 
в края на ХІХ век е била важна, и 
каква е тя  в началото на ХХІ в.? 
Нужна ли е тя днес на фона на 
ограничения суверенитет и на от-
каза на страната ни от характерис-
тиките на националната държава, 
при новото геополитическо раз-
положение на силите на Балкани-
те, където държавите се удвоиха 
през последните две десетилетия, 
а в региона отново водят битка 
помежду си Турция, Русия и голе-
мите западноевропейски държави, 
заедно със САЩ, представени от 
НАТО и ЕС? Нашата позиция е, 
че именно в тази ситуация, когато 
България се нуждае повече от вся-
кога от национален дух, национал-
ни сили, възраждане на българско-
то, оцеляване в една все по-сложна 
международна среда, е необходима 
и тракийската организация. Някога 
тракийци бягаха в България при 
своите сънародници, за да оцелеят 
в рамките на своята държава. Сега 
над 2 милиона българи напуснаха, 
а границите ни с Турция и терито-
рията на Петрова нива, Странджа, 
Малко Търново, където правим 
своите ежегодни събори, през из-

миналата година са били пресече-
ни от близо 30 хиляди нелегални 
емигранти, които са от различен 
цивилизационен ареал и създа-
ват една съвсем нова ситуация в 
страната. На територията на тра-
кийския регион, особено по гра-
ницата има тенденция за промени 
в етническия и религиозния състав 
на населението. Нашите взаимо-
действия с турските власти се ус-
ложняват от техните неоосманист-
ки амбиции и действия, от това че 
по думите на създателя и дългого-
дишния лидер на ДПС в България 
Турция е създала сред лидерите 
на тази партия и сред население-
то „пета колона“, която заплашва 
България от етнически разделения 
и сблъсъци. Конфликтът в Близкия 
Изток и ислямистката вълна там 
се пренася все повече в Турция, а  
чрез Турция и към нашия конти-
нент, при което Тракия може да се 
превърне в един от най-рисковите 
региони на континента. Известно 
е, че броят на сражаващите се в 
редовете на ислямска държава на 
човек от населението на Балканите 
е по-голям отколкото, в която и да е 
друга част на Европа и завръщане-
то на тези хора в нашия регион ще 
засили рисковете от терористични 
актове и конфликти.

 Именно в тази ситуация СТДБ 
би следвало да се издигне до рав-
нището на историческите очаква-
ния. Ако държавата е все по-не-
ефективна и зависима отвън, ако 
голяма част от неправителствени-
те организации са финансирани 
със стотици милиони отвън, за да 
прокарват чужди и бедствени за 
страната ни интереси, то една от 
двете най-стари и патриотични ор-
ганизации в България, каквото  е 
СТДБ, е нужна на България повече 
от всякога.

Големият въпрос е може ли 
организацията самостоятелно да 
носи подобни отговорности? От 
формална гледна точка тя има 
разгърнати структури, активнос-
ти в цялата страна, има органи-
зационен календар на прояви, но 

СТДБ би бил силен, ако отделните 
дружества са силни и влиятелни 
по места сред населението, като 
проявяват активност неговите 
структурни звена и членове. Това 
обяснява и стратегията на Съюза 
на тракийските дружества. 

Първо, това обяснява нашето 
търсене на пътища за осигуряване 
на тракийски  представители сред 
общинските съветници и кметове 
по места. Такава беше всъщност 
цялата наша активност, с която се 
ангажирахме по времето на местни-
те избори. Формулата да подкрепим 
всички кметове и общински съвет-
ници, които подкрепят тракийската 
кауза и организация, доказа своята 
основателност. От друга страна тя 
руши тезата, че тракийската орга-
низация е обвързана с една партия.  
Като пример за добро взаимодейст-
вие може да посочим работата ни в 
София, Стара Загора, Бургас, Сли-
вен, Созопол, Поморие, Свилен-
град, Маджарово и др. Много добре 
работим с кмета на град София, 
която бе отличена с най-високото 
отличие на Съюза – златен медал 
„Петко войвода“ с лента. По време 
на церемонията г-жа Фандъкова за-
яви: „Вашата, тракийската кауза е 
и моя кауза!“. С една дума нашата 
стратегия е да превърнем тракий-
ската кауза в кауза на колкото се 
може повече кметове и областни 
управители. Укрепнаха нашите 
връзки с най-голямото сдружение 
на общини – Регионалната органи-
зация на общините „Тракия“. Това 
дава нови възможности на нашите 
местни дружества, които активно 
взаимодействат с органите за мест-
но самоуправление,  ангажират тези 
органи в съпричастност с тракий-
ската кауза и  много по-енергично 
да работят по места за поддържане 
на българския национален дух, за 
възпитание в  патриотизъм на база-
та на уроците от историята, които 
предаваме на младото поколение.

Второ. Ръководството на 
СТДБ се стреми да установи до-
бри контакти с  президентството, 
за да може да използваме всички 

възможни лостове да налагаме 
нашите искания и влияние. Из-
ключително добре работим с ви-
цепрезидента Маргарита Попова, 
а предишният вицепрезидент Ан-
гел Марин е активен участник в 
редица наши мероприятия.

Трето. Взаимодействаме в 
своята дейност с различни минис-
терства, особено с Министерство 
на външните работи и с неговия 
отдел за Югоизточна Европа. Тра-
кийската организация е включе-
на в обществени и консултативни 
структури при обсъждане на важни 
проблеми за българската държава, 
като Обществения съвет към Ми-
нистерство на външните работи, 
както и в Националния съвет за съ-
трудничество по етническите и де-
мографски въпроси към Министер-
ския съвет на Република България. 

Четвърто. Организираме съв-
местни прояви с представители 
на различни държавни институ-
ции, които присъстват и участват 
в наши дейности. СТДБ излезе с 
инициатива пред държавните ор-
гани да бъде отбелязана от тях зна-
чимостта на нейни дейци, които 
имат особено важна роля както в 
тракийската организация, така и за 
България като цяло. В резултат на 
това, факт е удостояването на г-н 
Костадин Карамитрев посмърт-
но и на г-жа Петра Мечева със 
званието „Почетен гражданин“  
– съответно на Хасково и Стара 
Загора.  Тракийската организация 
изразява своето удовлетворение 
и от признанието на д-р  Атанас 
Щерев, който бе удостоен с орден 
„Стара планина” – първа степен за 
заслуги към българското здраве-
опазване, а Калинка Згурова със 
„Златен век“ за заслуги към бъл-
гарската култура.  Ние изпитваме 
заслужена гордост, че в нашите 
редици са национално значими, 
признати учени, общественици и 
тракийски дейци като проф. Дел-
чо Порязов, проф. Иван Филчев, 
Никола Инджов, ген. Тодор Боя-
джиев, акад. Георги Марков, акад.  
Стефан Воденичаров, проф. Стати 

Статев, проф. Георги Янков, Иван 
Гранитски, Елена Алекова и други.

Пето. Взаимодействието с пар-
ламента бе фактор за получаване 
на подкрепа за тракийската орга-
низация. Българският парламент 
откри и тази година своето заседа-
ние на 26 март 2014 г. като почете 
деня на Тракия. Силно се надяваме 
това да стане традиция.  По иници-
атива на членовете на Централното 
ръководство ген. Нонка Матова и 
Румяна Вълчева, във взаимодейст-
вие с ТНИ и с помощта на д-р Ваня 
Стоянова, инициирахме две зако-
нодателни предложения за опазва-
не на паметниците на културата и 
обществените библиотеки.

Шесто. Може да се оцени като 
изключителен успех фактът, че 
СТДБ успя да покаже своята зна-
чимост за българското общество 
и да получи, макар и скромно це-
лево финансиране от бюджета на 
българската държава вече втора 
година.  Това е признание от стра-
на на държавата, че Съюзът на тра-
кийските дружества е национално 
значима организация, която рабо-
ти за националния интерес, за раз-
лика от стотици други организа-
ции, които са щедро финансирани, 
но с други цели. Държавата, рес-
пективно правителството и парла-
ментът, оцениха нашата социална 
и обществена значимост. Това 
осигурява съответния минимум от 
възможности за функционирането 
ни, които ние с всеотдайни усилия 
трябва да максимизираме.

Седмо. Имаме споразумения за 
сътрудничество с БАН и работим 
активно с УНСС, УНИБИТ, СУ 
„Св. Климент Охридски“ и други  
ВУЗ в страната. Председателят на 
БАН и ректорът на УНСС са чле-
нове на нашата организация. Има-
ме предложение от БАН през тази 
година да поканим партньорите 
им от Македонската академия на 
науките да присъстват на нашия 
събор и научната конференция на 
Петрова нива през август.

Осмо. Взаимодействаме с ме-
диите, за да може нашата кауза 
да получи достатъчно публична 
подкрепа. Специално трябва да 
отбележа нашата работа с Българ-
ската национална телевизия, която 
със съдействието на Тракийския 
научен институт и СТДБ направи 
два филма по проблемите на тра-
кийските българи – „Балканската 
война и геноцида“ и „Загубеното 
Беломорие“. Независимо от подо-
брената статистика има какво още 
да се желае.

Девето. Изхождайки от из-
вестната формула за вестника 
като колективен организатор и 
пропагандатор обръщаме особено 
внимание на ролята на вестник 
„Тракия“ като инструмент за връз-
ка в организацията, създаване на 
публично пространство, в което 
се виждат основните ни дейности, 
отбелязват се различните събития, 
формира се общо мислене. На 
всеки две седмици в него намират 
отражение всички основни наши 
дейности. Вестникът служи като 
своебразно огледало на това, което 
правим, на всичко което се публи-
кува по тракийските проблеми в 
страната.

В същото време преформулира-
ме известната фраза, че ако нещо 
го няма в медиите, то като че ли 
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изобщо го няма, в нова сентенция 
– ако нещо го няма в дигитално-
то пространство, където може да 
се види от целия свят, значи не 
съществува. Затова и постепенно 
дигитализираме нашата дейност 
чрез сайта, който създадохме. Той 
на практика публикува инфор-
мация за Съюза на тракийските 
дружества, за Тракийския научен 
институт, за Политически клуб 
„Тракия“ и в. „Тракия“ в електро-
нен вид. Въпреки, че на някого 
може да се стори малък броя на 
посетителите, който към декември 
2015 г., е над 65 000 посетители, 
трябва да отчетем два факта:

1.  Посетителите са от различни 
държави;

2. Посетителите са държавни 
институции на България – Прези-
дентство, Народно събрание и ми-
нистерства.

Посетители на сайта са граж-
дани на различни държави – Бъл-
гария, САЩ, Канада, Украйна, Ру-
сия, Румъния, Турция, Германия, 
Белгия, Франция, Гърция, Сърбия, 
Кипър, Македония,  Испания, Че-
хия, Швеция, Швейцария, Малта, 
Австрия, Италия, Великобрита-
ния, държави от Централна и Ла-
тинска Америка и др. Създали сме 
и виртуална библиотека, в която се 
качват Известията на ТНИ и мно-
го други книги, статии, брошури, 
третиращи проблеми на тракийци 
и Тракия. Нашата амбиция е да 
развиваме активно този процес 
на дигитализация, изхождайки от 
предпоставката, че дигиталната 
мрежа във все по-висока степен 
се превръща в колективния ор-
ганизатор на ХХІ век. Ако чрез 
интернет днес ислямска държава 
въздейства върху хиляди хора и 
привлича хиляди избиратели, ако 
там се премества голяма част от 
икономическата, интелектуалната, 
идеологическата, политическата 
активност, очевидно в перспекти-
ва ние ще трябва да отделяме на-
растващо внимание именно върху 
този инструмент за комуникация. 

Ролята на СТДБ за запазва-
не на паметта, идентичността,   
културата и духовното богатство 
на тракийските българи

Често възниква въпросът за це-
лесъобразността от повторенията 
на провежданите от СТДБ дейнос-
ти, чествания, срещи. Чуваха се 
предложения да се съкратят и да 
се правят през 5 години. Ние смя-
таме, че сегашната обстановка на-
лага тяхната повторяемост. Те са 
необходими, защото са свързани с 
нашата идентичност, с ценности-
те, които носим, с възпитанието на 
ново поколение. Устойчивото под-
държане на живота на една общ-
ност,  на нейната идентичност ви-
наги е било свързано с циклична 
повторяемост ежегодно на опреде-
лени чествания, празници, събира-
ния, ритуали, символи, чрез които 
се утвърждава нейната цялостност 
и продължителност във времето. 

СТДБ е между малкото органи-
зации в страната,  която се опитва-
ше и опитва да свързва настоящето 
с миналото, да опазва корените на 
българина, а не да ги изскубва и за-
праща  без корени в един или друг 
край на света, без минало, без па-
мет. Ние сме тук, за да пазим тра-
дицията, да пазим миналото и ще 

го правим, каквото и да ни струва 
това. Ще го правим срещу всички 
Херостратовци, които с помощта и 
на чужди сили се опитват да взри-
вяват и да унищожат това минало.

Затова и през миналата, и през 
тази година, и през следващата 
ще честваме тържественото 26 
март – Деня на Тракия и Одрин-
ската епопея. Бяха проведени и 
ще провеждаме Националния 
тракийски младежки събор „Или-
ева нива“ - Ивайловград, Нацио-
налния тракийски събор „Бого-
родична стъпка“ в Стара Загора, 
Националния тракийски женски 
събор в с. Аврен, Традиционните 
тракийски събори в Одрин при 
църквите „Свети Георги“ и „Свети 
Константин и Елена“, Национал-
ния тракийски гергьовски събор 
в Поморие, Националния тракий-
ски фестивал „Божура“ - Средец, 
Националния тракийски събор 
в Кърджали, Националния тра-
кийски фолклорен събор „Св.Св. 
Константин и Елена“ в Бродилово, 
Националния тракийски събор, 
посветен на Илинденско-Преобра-
женското въстание в Родопите в с. 
Славейно,  Националната среща 
„Завръщане към корените“ в Со-
зопол, Националната инициатива-
поход „По обратния път на дедите 
ни“, Националния тракийски съ-
бор, посветен на славянството и 
прaвoславието в с. Светлен. Затова 
чествахме 112 години от Илинден-
ско-Преображенско въстание на 
„Петрова нива“, 102 години от раз-
орението на тракийските българи 
в Маджарово с поход „По пътя на 
дедите“, организиран със спомо-
ществователството на доц. Атанас 
Щерев и с активната организатор-
ска роля на члена на Върховния 
комитет Димитър Шалапатов.

Затова за нас са важни и раз-
личните фолклорни празници, 
сборове, чествания. Те са свързани 
с борбата на СТДБ на културния 
фронт, пазят нашето наследство 
във времена, в които като че ли 
всичко се разпада или няма нищо, 
което да има ценност, освен така 
нар. европейски или евроатланти-
чески ценности.

В последния четвърт век в Бъл-
гария твърде много сили се опи-
таха да скъсат връзката на насто-
ящето с миналото, да прекъснат 
каквато и да е приемственост, да 
ни изобретят коренно различно 
минало, да противопоставят поко-
ленията. Затова и организирахме 
поредна инициатива за привли-
чане на вниманието на младото 
поколение към тракийската про-
блематика. По инициатива на 
Тракийския женски съюз, със съ-
действието на Тракийския научен 
институт организирахме Нацио-
налния ученически конкурс за есе 
и мултимедийна презентация под 
надслов:  „Капитан Петко Войвода 
– живот, посветен на свободата“. 

Нашите корени са в общото 
минало, общи спомени, обща па-
мет, обща трагедия, но живеем във 
времена, когато все повече на Бал-
каните, а и не само на Балканите, 
историята започва да се чете по 
различен начин, да се водят битки 
за нея и разни хора да се опитват  
да фалшифицират не само българ-
ската история от времето на тур-
ското робство и Възраждането, но 
и историята на тракийци. Такива 

битки вървят и между отделните 
държави на Балканите, няма защо 
да си затваряме очите. Вървят с 
нарастващ интензитет и между 
България и Турция, а в България 
се засилва разделението в оценка-
та на събитията на различните ета-
пи от отношенията между българи 
и турци в Османската империя 
и след това в Република Турция. 
Неоосманистката интерпретация 
на историята на Турция все по-ак-
тивно прави опит да се налага и на 
наша територия. Ето защо възпо-
минателните събития имат за цел 
да пазят истината и паметта за съ-
битията, такива каквито са били.

                       
СТДБ и Българската право-

славна църква
Историята на тракийци е не-

отделима от историята на Бъл-
гарската православна църква и 
ние работим тясно с нея. Наясно 
сме, че православието с неговата 

история, с неговото минало и на-
стояще е важна характеристика в 
идентичността ни на тракийци и 
на българи. Затова отделяме спе-
циално внимание към собстве-
ността и екзархийските имоти в 
Турция.  Имахме активна роля 
във възстановяването на църквата 
„Свети Никола“ в Лозенград, къ-
дето са родени бележити българи 
като Антим І, Димитър Михалчев, 
Иван Орманджиев и някога там 
са живеели над 20 хиляди бълга-
ри. Тракийската организация все 
участие при възстановяване на 
Националния християнски събор 
„Спасовден“ в Ямбол. 

 СТДБ има добро взаимодейст-
вие и с Екзархийското настоя-
телство в Истанбул. Предприети 
бяха действия по създаването на 
музейната експозиция „Тракия“  
в метоха срещу желязната църква 
„Свети Стефан“ в Истанбул. Наши 
представители  в лицето на д-р Бо-
ряна Бужашка и д-р Ваня Стоянова 
обработиха архивния фонд на Ек-
зархията в Истанбул и предприеха 
действия по копирането на основ-
ните документи, които да бъдат 
запазени като важен източник за 
възстановяването на картината на 
миналото на тракийските българи.

По време на посещението на 
вселенския патриарха Вартоломей 
в България, му връчихме писмо, в 
което настояхме  категорично за 
запазване на паметника на екзарх 
Антим І в Одрин в двора на църк-
вата „Св.св. Константин и Елена“. 
В получилото публичност писмо 
подчертахме, че паметникът на 
Антим І е изграден и поставен там 
по идея и със спомоществователс-
твото на нашия Съюз и категорич-

но смятаме, че той не трябва да 
бъде пипан. Това наше искане по-
лучи  силна обществена подкрепа.  
В отговор на нашето искане, адре-
сирано и до Светия синод на Бъл-
гарската православна църква, Све-
тият синод взе решение да откаже 
на Вселенския патриарх искането 
за преместването на паметника. 

Израз на подкрепа за паметни-
ка бе и инициативата на депутати 
парламентаристи за отбелязването 
на 127 годишнината от смъртта 
на Екзарха, заедно с около 500 
българи в Одрин. Независимо от 
това обаче, след посещението на 
Вартоломей  в  България стана 
ясно, че връщайки се в Турция, 
той е забранил службите на бъл-
гарски език в българските църкви 
в Одрин.  СТДБ  протестира срещу 
този акт и подчерта, че за ремонти 
на църквите в Одрин нашата дър-
жава е дала поне половин милион 
евро, докато Вселенската патри-
аршия не е сложила и една кере-
мида. Очевидно е, че някой цели 
изостряне на отношенията между 

българската и гръцка православни 
църкви на турска територия и Все-
ленската патриаршия, което може 
да има и съответни геополитиче-
ски измерения. 

През 2016 г. се навършват 200 
години от рождението на Антим І 
и в тази връзка ние ще отбележим 
по съответния начин неговото 
дело, и ще продължим по всякакъв 
начин да доказваме правото на съ-
ществуване на неговия паметник 
в Одрин. Смятаме, че всеки опит 
за оскверняването и премахването 
на някой от паметниците на тери-
торията на Тракия, свързани с ис-
торията на  българските тракийци 
е кощунство, на което трябва да се 
дава решителен отпор.

СТДБ отчита опитите  на оп-
ределени среди да сринат автори-
тета на Българската православна 
църква сред тракийските българи.  
Опити за това се правят не само 
от Вселенския патриарх Вартоло-
мей, но и чрез утвърждаването от 
компетентния български съд на 
самостоятелна Тракийска църк-
ва, в чийто устав (чл. 1 и чл. 6) тя 
се обявява за правоприемник на 
всички западни и източни рели-
гиозни институции от времето на 
апостолите Павел и Андрей от І в. 
по нашите земи.  Въпреки реакци-
ята на Дирекция по вероизповеда-
нията към МС, че правоприемство 
се доказва по съдебен път, а не 
чрез устав, сектата на братя Гайд 
е узаконена от Софийски градски 
съд като редовно вероизповедание 
в нашата страна. Тя има вече офи-
циална страница в интернет, къде-
то се качват проповедите и нови-
ните, свързани с нея. Във връзка 
с това представителите на СТДБ 

приеха на конференцията в Малко 
Търново през август 2015 г. спе-
циална декларация, възразяваща 
и протестираща срещу тези дейст-
вия по ново разделение в църква-
та. Вероятно ще бъдат необходими 
допълнителни мерки за противо-
поставяне на опити от този род 
за разрушаване на православната 
традиция в тракийския регион.

За 90-годишнината от Ангор-
ския договор

Тази година отбелязахме 90-го-
дишнината от подписването на 
изключително важния за нас тра-
кийци Ангорски договор. Нашата 
позиция е, че той не е триумф на 
българската дипломация, а резул-
тат на изключително тежка, бед-
ствена за България ситуация след 
националната катастрофа, споле-
тяла страната след Първата све-
товна война. Но така или иначе в 
него се прави опит за решаване на 
имуществените проблеми на тра-
кийци. Той поставя в дневния ред 
на двустранните ни отношения 
с Турция тази тема в определен 
смисъл и днес. Ето защо е важно 
в днешния ден, основавайки се на 
духа на Ангорския договор да про-
дължим борбата за справедливо 
решаване на този въпрос. В също-
то време ние не си правим илюзи-
ите, че СТДБ може сам да реши 
този въпрос. Той  продължава да 
бъде въпрос преди всичко на бъл-
гарската държава и нейните орга-
ни и политиката, която тя води.

90 години след подписването на 
този договор, той има и значими 
морални измерения с оглед спо-
собността на българската държава 
да провежда справедлива полити-
ка към своето население.

Ангорският договор е свързан 
и с други актуални проблеми. Той 
е свързан с българските бежанци 
от Тракия. Сега виждаме обаче, че  
турските изселници от 20-те, 30-
те, 40-те, 50-те, 70-те години, се 
опитват да се възползват от врати-
чки в българската съдебна система 
и след като са се отказали от бъл-
гарското си гражданство самите те 
или техните родители и то преди 
много десетилетия, сега отново 
си го връщат.  Това, в контекста 
на открито неоосманистката стра-
тегия на турското правителство и 
упоритите опити на ДПС да про-
мени законодателството и  да даде 
българско гражданство на мили-
они турски изселници, изглежда 
като дългосрочен план за промяна 
на етническата карта на България. 
Статутът на българското граждан-
ство е част от националния суве-
ренитет и националната сигур-
ност. Никак не е  случаен фактът, 
че Турция не позволява българско 
гражданство, но очевидно поради 
дългосрочни стратегически наме-
рения по отношение на България 
прави изключение единствено за 
изселилите се български турци. 
Затова смятаме, че е крайно време 
българската държава  да направи 
разграничение между български и 
турски граждани при положение, 
че турската страна, която е много 
по-голяма и мощна, с много по-
големи стратегически амбиции на 
Балканите, в Близкия Изток и Цен-
трална Азия,  си е направила смет-
ката, че не е изгодно да позволява 
двойно гражданство на другите, а 
единствено само на българските 
турци.  
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лязването на 100 годишнината от 
арменския геноцид. В търсенето 
на помощ за оценка на станалото 
с тракийските българи като гено-
цид, термин, от който български-
те политици се страхуват, СТДБ 
изпрати писмо до папа Франциск 
с възвание за признаване на гено-
цида над тракийските българи.  
Събитията в ДПС през декември 
2015 г., смяната на неговото ръ-
ководство, както и безпрецедент-
ната намеса на турските власти  в 
този конфликт показаха крайната 
необходимост за повишена бди-
телност от българска страна  по 
отношение на опитите на Тур-
ция да реализира своята неоос-
манистка стратегия. Тракийската 
организация ще реагира на тази 
ситуация.

           
Ролята на науката в дейност-

та на Тракийската организация
 СТДБ провежда основни свои 

инициативи чрез тясно взаимо-

действие с Тракийския научен 
институт. Имаме ясното съзна-
ние, че на Съюза са нужни научен 
анализ, събиране и анализиране, 
използване в нашата работа, на 
всичко, което се отнася в една 
или друга форма до тракийската 
проблематика. Затова и през тази 
година в дейността на организа-
цията бяха проведени серия от на-
учни конференции. Ще отбележа 
по-важните от тях:

• Конференцията на тема: „Ек-
зархията и Българското нацио-
нално движение в Тракия”, орга-
низирана от Тракийския научен 
институт (ТНИ), Съюза на тра-
кийските дружества в България 
и община Малко Търново – 22 
август 2015 г. на Петрова нива, 
Малкотърновско.

• Конференцията на тема „Тра-
кия и тракийските българи в 
българската история: 90 г. от 
Ангорския договор“, организи-
рана от СТДБ, ТНИ и Института 

за исторически изследвания към 
БАН със съдействието на Съюза 
на офицерите и сержантите от 
запаса и резерва, проведена на 4 
декември 2015 г. в Централния 
военен клуб.

• Конференцията „Автентич-
ният тракийски фолклор – носи-
тел на традиция и идентитетите 
на нацията“ – Пловдив

Заедно с Тракийския научен 
институт и БАН сме започнали 
да реализираме инициативата по 
разработване на Енциклопедия 
„Тракия“. Създадена е концеп-
ция, събран е колектив, създаден 
е словник за тази цел и през тази 
година ще се работи по неговото 
запълване със съдържание. Това 
е отдавнашна наша инициатива 
и забавянето й досега се дължи 
изцяло на традиционните финан-
сови причини. 

През тази година бяха пуб-
ликувани с помощта на СТДБ 
два тома (кн. 11-12 и 13) от из-

вестията на Тракийския научен 
институт, в които са отразени ос-
новните научни дискусии, орга-
низирани от него в периода 2011-
2013 г. Предстои излизането и на 
следващия том, в който ще бъдат 
събрани дискусиите от различни 
конференции и кръгли маси, орга-
низирани в периода 2014-2015 г.

Бе направено проучване в 
Централния държавен архив и в 
Архива на МВнР. В ход е проуч-
ване в Централния военен архив 
за откриване на визуална и друга 
информация за българската църк-
ва „Св. Спиридон“ в Лозенград, 
която ще подпомогне инициати-
вата за нейното възстановяване. 
Бе намерен нотариалният акт на 
църквата, съдържащ подробно 
описание на архитектурните и 
строителни детайли на сградата.

Международната дейност на 
СТДБ

Тъй като съдбата на тракий-

ситуация е свързан и с нови и 
сложни геополитически отно-
шения между България, Турция, 
Европейския съюз, НАТО, Русия, 
нашата дейност по решаването на 
тракийските проблеми винаги е 
била свързана и с активна между-
народна дейност. По-специално 
през изминалия период бих искал 
да отбележа няколко основни на-
правления на тази дейност.

Първо. Поставянето на въпро-
сите за прогонването, геноцида, 
имущественото обезщетение на 
тракийските българи пред Външ-
но министерство във връзка с 

Продължение от 3-а стр.

В този смисъл България тряб-
ва да реши ще има ли национално 
отговорна политика в това отно-
шение или не. Това в никакъв слу-
чая не трябва да се разглежда като 
акт на недружолюбие към Тур-
ция, но не трябва да се нарушава 
принципът на реципрочност. 

Турция ескалира поведението 
си и исканията си към българ-
ската страна, а досега нито едно 
българско правителство през по-
следния четвърт век не включи 
тракийския проблем в двустран-
ните отношения. В България се 
наблюдава настъпление от тур-
ската страна в областта на меката 
сила и отвоюване на определени 
територии с икономически ин-
струменти, за тяхното етнодемо-
графско прочистване, за вкарване 
на свързани с тази страна хора 
във важни за националната си-
гурност институции. За това се 
мълчи, това не се забелязва, дори 
напротив, подпомага се този про-
цес. Затова ние настояваме за 
индивидуално разглеждане на 
тракийския проблем в двустран-
ните отношения и сме против па-
кетното му разглеждане с други 
въпроси, както настоява турската 
страна.

Смятаме за естествено също 
българската страна да търси ев-
ропейска солидарност и под-
крепа по пози въпрос. Защото 
засега търсене и проявление на 
такава солидарност няма. Нещата 
са обърнати с главата надолу. Ев-
ропа настоя поради нейни геопо-
литически причини да се откажем 
от Южен поток и от АЕЦ Белене, 
които имаха стратегическо значе-
ние за България и ние го напра-
вихме, проявихме солидарност. 
Санкциите срещу Русия се отра-
зяват зле на и без това едва ди-
шащата българска икономика, но 
ние отново бяхме принудени да се 
съгласяваме и да бъде солидарни 
с ЕС, въпреки че в България жи-
вее най-русофилското население 
в ЕС и за нас това бе изключител-
но тежък морален компромис. А в 
същото време, когато ние трябва 
да искаме неща, свързани с на-
шия национален интерес, както 
е при проблемите на тракийските 
българи, то за това страхливо се 
мълчи.

Ще отбележа също, че СТДБ 
реагира и ще продължи да ре-
агира на едностранния подход 
на българските политици, които 
приеха в Народното събрание 
през януари 2012 г. Декларация 
за Възродителния процес като ет-
ническо прочистване, което не от-
говаря на реалностите, но досега 
не смеят да приемат Декларация 
за много по-страшното етническо 
прочистване, заграбване на имо-
тите и геноцида на тракийските 
българи. Изглежда непонятно, 
че когато става дума за българ-
ските турци, които разпродадоха 
имотите си и заминаха за Тур-
ция, вадейки съответно паспорти 
за това, се приема декларация за 
етническо прочистване, а когато 
става дума за наше население, за 
тракийските българи, при които 
десетки хиляди са били избити и 
имотите им присвоени, без иму-
ществения проблем да е решен и 
досега, страхливо се мълчи. Зато-
ва и СТДБ откликна през тази го-
дина и бе съпричастен при отбе-

Настоящият отчет е изготвен в рамките на План-програмата на 
организацията за 2015 г., утвърдена от Върховния комитет на 

СТДБ. Основавали сме се на информацията, получена от тракийските 
дружества по места и в съответствие с водената отчетност на дей-
ността на СТДБ, както и от публикации в медиите. Постарали сме се 
и тази година да отразим пълно и обективно извършеното от Съюза.

Както досега, усилията на Върховния комитет, на Централното ръ-
ководство, на председателя, на тракийските дружества по места и на 
съставните структури на съюза бяха насочени към реализацията на 
идеи и дейности за издигане ролята и влиянието на организацията в 
българското общество и повишаването на нейния авторитет като раз-
познаваема и значима гражданска, патриотична, неправителствена 
структура, заемаща своето достойно място в обществено-политическия 
живот на страната. 

Основните принципи, от които сме се ръководили, са основопола-
гащи за нашето развитие и са принципите, които залагаме и в План-
програмата за следващата година, а именно:

- ПО-НАТАТЪШНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОЛИТИКА В ДУХ НА 
РОДОЛЮБИЕ И ПАТРИОТИЗЪМ

- ЗАЩИТА ИНТЕРЕСИТЕ НА ТРАКИЙЦИ И ТЕХНИТЕ НА-
СЛЕДНИЦИ

- ИЗВЕЖДАНЕ НА ПРЕДЕН ПЛАН НА РОЛЯТА НА ПРАВОС-
ЛАВИЕТО И  УТВЪРЖДАВАНЕТО НА БЪЛГАРЩИНАТА, НА ДУ-
ХОВНИТЕ ЦЕННОСТИ И МОРАЛ

Най-важното в работата ни бе да предизвикаме градивни и  
оживителни процеси и енергия в организацията, да я укрепим 
кадрово и структурно, за да се чува силно нейният глас в българ-
ското общество и сред нашите сънародници в чужбина.

Основните събития, които отбелязахме през 2015 г. бяха свързани 
със 90-та годишнина от подписването на Ангорския договор, като ос-
новни инициативи бяха поставяне на началото на възстановяването 
на православния храм в Лозенград, проектирането и организирането 
на музейна експозиция „Тракия“ в сградата на метоха в Истанбул сре-
щу Желязната църква „Св. Стефан“, подготовката за стартиране на 
енциклопедия „Тракия“, тържественото честване на 26 март – Деня на 
Тракия и Одринската епопея.

 Можем да отчетем със задоволство, че през изтеклата година бяха 
отбелязани по подобаващ начин всички заложени в План-програмата 
основни прояви, организирани от СТДБ. Благодарение на това и на 
възрожденските усилия, воля   и дух на тракийци бяха изпълнени и 
основните задачи, залегнали в нея, а именно:

1. Обогатяване на дейността с цел разширяване на масовия харак-
тер на организацията, прием на нови членове, обхващащи нови со-
циални и възрастови групи, създаване на нови структури в страната. 

2. Тържествено отбелязване на значимите дати и събития и лично-
сти  от историята на тракийското движение.

3. Работа по патриотичното възпитание и укрепване на национал-
ното самосъзнание на българското население в Родопите.

4. Развитие на тракийското младежко движение и създаване на кад-
рови резерв на съюза.

5. Обогатяване на библиотечния и електронния архив с възмож-
ност за оторизиран достъп от всички членове на СТДБ.

6. Участие в проекти и инициативи от национален мащаб  в защита 
на националните интереси и просперитета на страната като член на ЕС

7. Тясно взаимодействие със сродни обществени организации в 
страната и в чужбина.

8. Разширяване на аудиторията на в. „Тракия“ и увеличаване на 
абонамента му, както и увеличаване на броя на читателите на елек-
тронния ни сайт.

Основните прояви, залегнали в План-програмата на съюза и ор-
ганизирани от СТДБ и тракийските дружества, се ползваха с широка 
популярност, намериха широк отзвук  и бяха основен акцент в рабо-
тата му:

- Отбелязване на 26 март- Деня на Тракия, в столицата и в страната;
- Национален тракийски младежки събор „Илиева нива“ – Ивай-

ловград;
- Национален тракийски събор „Богородична стъпка“ – Стара За-

гора;
- 112 години от Илинденско-Преображенско въстание на „Петрова 

нива“;

Г О Д И Ш Н О  С Ъ Б Р А Н И Е  Н А  В Ъ Р Х О В Н И Я  К О М И Т Е Т

ските българи винаги е била не 
само вътрешен, а и междунаро-
ден проблем, който в днешната 

ПРЕД ЮБИЛЕЯ  
ДА ОТГОВОРИМ...

 Членове на Върховния 
комитет на събранието
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и на остров Крит. Търсим и ре-
шение с паметника на Войводата 
в родното му село Доганхисар, 
което сега е на територията на 
Гърция.

Трето. Развиваме активна дей-
ност по опазването на български-
те паметници и църкви в Одрин, 
Истанбул и Лозенград.

Четвърто. Развиваме взаимо-
връзки с организации, които имат 
отношение към международните 
отношения,  по-специално с Феде-
рацията за дружба с Русия и ОНД. 
Бе подписан договор за дружба и 
сътрудничество с кримските бъл-

гари и с българската общност в 
Русия. На посещение у нас бяха 
както Антон Киссе – президент на 
асоциацията на българите в Ук-
райна, така и Иван Абажар – ли-
дер на кримските българи.

В България има над 30 хиляди 
неправителствени организации, 
но се знае, че през последните го-
дини огромната част от тях са гле-
дани в публичното пространство 
като представители на Сорос и на 
неговата  космополитна концеп-
ция за отворено общество, за кои-
то отвън през изминалите 26 годи-
ни са получени около 2 милиарда 

лева, за да прокарват интересите 
на чужди държави, независимо 
дали от Запада или от ислямския 
свят. СТДБ има недостатъка да не 
получава гигантско финансиране 
отвън, но предимството не само, 
че е една от двете най-стари не-
правителствени организации в 
България, но и най-масовата ор-
ганизация, с най-голям членски 
състав и изцяло българска орга-
низация, служеща не на чужди 
сили, а на българските национал-
ни интереси. Такава е била, така 
и ще бъде, колкото да ни е трудно 
това. Ще бъде, с общите усилия 
на всички ни!

Тракийската организация по-
каза нарастваща активност през  

отчетната 2015 г. Искам специ-
ално да отбележа, че това е ре-
зултат на дейността на стотици 
наши активисти и на тракийски-
те дружества в страната на ней-
ните структури и членове. Искам 
да благодаря на всички предсе-
датели и членове на дружества, 
на всички, на които са им скъпи 
тракийската кауза и България. 
Заедно можем да постигнем мно-
го повече. Неудовлетвореността 
от постигнатото ще бъде двига-
тел за нашето по-нататъшно раз-
витие.

Да си пожелаем здраве и успе-
хи през Новата 2016 г., и достойно 
да посрещнем 120-та годишнина 
на нашата организация!

водените от него преговори, по-
стоянните опити да получим под-
крепа по този въпрос от Народно-
то събрание.

Второ.  Осъществяваме ини-
циативи, свързани със задълбоча-
ване на връзките и взаимодейст-
вието с българите в Русия, Крим 
и Украйна. Осъществени бяха 
контакти с кримските българи и 
наши делегации посетиха Рим и 
Киев, където отдадоха почит пред 
паметниците на Петко Войвода.  
Подехме инициатива за поставяне 
на паметни плочи на капитан Пе-
тко Войвода в Санкт-Петербург 

- Национален тракийски женски събор в 
с. Аврен;

- 102 години от разорението на тракий-
ските българи в Маджарово с поход „По 
пътя на дедите“,

- Традиционни тракийски събори в Од-
рин – църквите „Свети Георги“ и „Свети 
Константин и Елена“;

- Национален тракийски гергьовски съ-
бор в Поморие;

- Национален тракийски фестивал „Бо-
жура“ – Средец;

- Национален тракийски събор в Кър-
джали;

- Национален тракийски фолклорен събор 
„Св.Св. Константин и Елена“ в Бродилово;

- Национален тракийски събор, посве-
тен на Илинденско-Преображенското въс-
тание в Родопите – с. Славейно;

- Национална среща „Завръщане към ко-
рените“ - Созопол

- Национална инициатива „По обратния 
път на дедите ни“

- Възстановяване на Националния хрис-
тиянски събор „Спасовден“ – Ямбол 

- Възроди се Националния тракийски 
събор, посветен на славянството и прaвoс-
лавието – с. Светлен

- Национална конференция „Автентични-
ят тракийски фолклор – носител на тради-
ция и идентитетите на нацията“ – Пловдив.

- Стартиране на подготовката по издава-
нето на Енциклопедия „Тракия“

- Научна конференция на тема: „Екзар-
хията и Българското национално движение 
в Тракия“, организирана от Тракийския на-
учен институт (ТНИ), Съюза на тракийски-
те дружества в България и община Малко 
Търново – 22 август 2015 г., Петрова нива, 
Малкотърновско.

- Публикувани са кн. 11-12 на Известия 
на ТНИ и е в печатница кн. 13.

- Национален ученически конкурс „Ка-
питан Петко Войвода – живот, посветена на 
свободата“ за есе и мултимедийна презен-
тация, организиран от  Съюза на тракий-
ските дружества в България, по инициатива 

на Тракийския женски съюз и със съдей-
ствието на Тракийския научен институт.

Продължи и получи развитие тради-
ционният вече диалог с държавните инсти-
туции и обществените организации. В тази 
връзка следва да отбележим доброто взаи-
модействие и сътрудничество с Народното 
събрание, Министерския съвет, Президент-
ската институция и ръководствата на поли-
тическите партии и граждански организа-
ции. На нашите чествания присъствуваха 
председателят на НС г-жа Цецка Цачева, 
министри и заместник-министри.

- СТДБ откликна и бе съпричастен при 
отбелязването на 100 годишнината от ар-
менския геноцид

- Бе изпратено писмо от името на съюза 
до папа Франциск във връзка с възвание за 
признаването на геноцида над тракийските 
българи.

- Трърда бе позицията на съюза, деклари-
рана до Вселенския патриарх Вартоломей, и 
до Светия Синод относно запазването на па-
метника на Антим Първи в църквата „С. Св. 
Константин и Елена“ Одрин и срещу провеж-
дането на служба на гръцки език на 21 май.

- Българският парламент откри и тази 
година своето заседание на 26 март 2014 г., 
отбелязвайки деня на Тракия. 

- Бяха направени дипломатически по-
стъпки за решаването на проблема с памет-
ника на Капитан Петко Войвода в Доганхи-
сар и поставяне на негови паметни плочи 
на остров Крит и в Санкт Петербург. 

- По предложение на съюза бе осъщест-
вен ритуалът  на тържествата по повод на 
2 юни да бъдат поставяни венци и цветя от 
името на българската държава пред памет-
ниците на Капитан Петко Войвода в Рим и 
Киев, като това става и по време на гостува-
не на официални делегации от Р България в 
Италия и Украйна. С удовлетворение кон-
статираме, че това се превръща в традиция.

- Съвместно с МВнР и МК се работи 
активно по темата за музея в метоха в Ис-
танбул и възстановяването на православния 
храм в Лозенград. 

- Бе подписан договор за сътрудничество 
с кримските българи и българската общност 
в Русия. Представител на ТНИ в лицето на 
проф. Иван Маразов, както и главният ре-
дактор на в. „Тракия“ Тодор Коруев посети-
ха и бяха гости на Шестите общобългарски 
дни в Крим.

- Със спомоществователството на д-р 
Атанас Щерев съборът в Маджарово бе 
обогатен официално с още една инициати-
ва – походът „По пътя на дедите“, който на-
мери широк отглас сред участниците. 

- БНТ, пак по наша инициатива, след 
като през миналата година подготви и излъ-
чи филм за тежката съдба на малоазийските 
българи, направи това и за тегобите на тра-
кийците от Беломорието. 

- Укрепнаха и се обогатиха взаимните ни 
връзки с РАО „Тракия“, с БАН, със Съюза 
на офицерите и сержантите от запаса и ре-
зерва, с Федерацията за приятелство с Ру-
сия и народите на ОНД, в Асоциацията на 
българите в Украйна, с фондацията на г-н 
Лязе в Истанбул, с отец Чакарък от храма 
„Св. Георги“ в Одрин и др.

- През отчетния период СТДБ бе автор 
и на две законодателни инициативи, засяга-
щи развитието на читалищата и библиотеч-
ното дело. 

- СТДБ е успешен член на Националния 
съвет за сътрудничество по етническите и 
демографски въпроси към Министерския 
съвет на Република България от учредява-
нето му и е вземал винаги активно участие 
в неговата работа. 

- Признание за авторитета на организа-
цията е и удостояването на Костадин Ка-
рамитрев /посмъртно/ и на  Петра Мечева 
със званието „ Почетен гражданин“  – съ-
ответно на Хасково и Стара Загора, а така 
също и на д-р Щерев с орден „Стара плани-
на“ – първа степен за заслуги към българ-
ското здравеопазване и на Калинка Сгурова 
– „Златен век“ във връзка в нейна кръгла 
годишнина.Това е повод да се гордеем

- ЦР на СТДБ награди заслужили дейци 
на тракийското движение, дружества, об-
щиственици и медии – Таньо Стайковски, 
Тракийско дружество „Фере“ – с. Ракит-
ница, Христина Делиева, Васил Бъчваров, 
Христо Димов и Милен Михайлов, Лиля-
на Йотова, Лазар Стоилов, Тодор Иванов, 
редакцията на в. „Старозагорски новини“, 
Никола Инджов, Калинка Згурова, Милка 
Спасова, Нонка Матова, Маруся Любчева, 
Николай Султанов, Красимир Премянов, 
Божанка Богданова, Весела Смилец и БНТ, 
Костадинка Димитрова, Николай Дими-
тров.

Все повече тракийските дружества  ра-
ботят успешно с органите на местното 
самоуправление и получават от тях както 
подкрепа, така и уважение, което ги прави  
съпричастни към тракийската кауза. Така 
дружествата се утвърдиха  като места за въз-
раждане на българската историческа памет, 
в средища за поддържане на българския па-
триотичен дух, както и за възпитание в  па-
триотизъм на базата на уроците на история-
та, които предаваме на младото поколение.

 Сред инициативите и събитията за 2015 
г. е справедливо да се отбележат най-значи-
мите от тях:

- Бе извършено освещаването на новопос-
троения параклис „Св. Георги Победоносец“, 
с. Ефрем, общ. Маджарово, построен през 
2015 г. от проф. д-р Георги Янков с дарител-
ството на Вълчо Баланов. Новият параклис 
в с. Ефрем е подобен на белия параклис, по-
строен в центъра на разрушеното през 1913 г. 
село Сачанли, Беломорска Тракия.

- Общинският съвет на община Бяла  
прие решение, във връзка с 90-годишнина-
та от Ангорския договор и по предложение 
на Тракийско дружество „Н. Хайтов“, с кое-
то именува парк с името  „Тракия“, нами-
ращ сe в бежанския квартал на града.

- ТД „Георги Кондолов“ в Старо село, 
Сливенско отбеляза 10 години от своето 
създаване, 102 г. от геноцида над тракий-
ските българи и 130 години от преселва-
нето си в селото. Организатори на събора 
бяха ТД „Георги Кондолов“ – Старо село, 
ТД „Лазар Маджаров“ – Сливен, и НЧ 
„Звезда1928“ Старо село.

- В БАН се проведе тържество, посве-
тено на 80-годишния юбилей  на Никола 
Инджов - поет, романист, публицист, пре-
водач. За приноса му към тракийската ка-
уза г-н Инджов получи от председателя на 
СТДБ най-високото отличие на Съюза - зла-
тен медал Капитан Петко войвода с лента.

- В с. Ракитница, Старозагорска област, 
отбелязаха 25 години от създаването на 
Тракийско дружество „Фере“.

- В квартал Ветрен, в района на Бурга-
ските минерални бани, се състоя XVIII-то 
издание на регионалния тракийски фол-
клорен събор „Бургаски минерални бани“, 
организирано от Тракийско дружество „Ек-
зарх Антим I“ и Община Бургас.

- В Тополовград, край манастира „Света 
Троица“, бе открит традиционният народен 
събор „Света Троица“. Организатори на съ-
бора бяха: Община Тополовград, Сливен-
ска митрополия, Читалище „Св. Св. Кирил 
и Методий – 1894“ и Тракийско дружество 
– Тополовград.

-  Състоя се официалната премиера на 
книгата на члена на ВК на СТДБ Никола 
Инджов „Душа на друг човек“. Творбата бе 
представена от д-р Елена Алекова.

- Генералното консулство на Република 
България в Одеса и АБУ организираха тър-
жество, посветено на 24 май – Ден на сла-
вянската писменост, на българската просвета 
и култура. Алексей Беленкий – член на ВК на 
СТДБ положи венец от името на СТДБ.

- В лесопарк „Бакаджика“ край Ямбол се 
проведе национален тракийски християнски 
събор „Спасовден“, организиран от Друже-
ство „Тракия“ – Ямбол  и Община Ямбол.

- В с. Малое Перешчепино в Украйна, 
бе организирано поклонение на паметника 
на хан Кубрат. Организатор на поклонение-
то е Асоциацията на българите в Украйна. 
Алексей Белeнкий – член на ВК на СТДБ, 
положи венец от името на тракийци.

Г О Д И Ш Н О  С Ъ Б Р А Н И Е  Н А  В Ъ Р Х О В Н И Я  К О М И Т Е Т

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАН-ПРОГРАМАТА 
НА СЪЮЗА НА ТРАКИЙСКИТЕ ДРУЖЕСТВА  

В БЪЛГАРИЯ ЗА 2015 ГОДИНА

Продължава на 6-а стр.
 Хасково. Пред паметника на Капитан 
Петко войвода в деня на рождението му

ОТЧЕТ
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Продължение от 5-а стр.

- В с. Светлен, община Попово, 
се проведе възроденият Национален 
тракийски събор, посветен на сла-
вянството и прaвoславието. Орга-
низатори на събора бяха Съюзът на 
тракийските дружества в България, 
Община Попово, местното тракийско 
дружество, кметството, училището, 
читалището и църковното настоятел-
ство на храма в селото.

- В  Хасково отбелязаха Деня на 
Тракия с откриването на благодар-
ствена плоча, монтирана до памет-
ника на Капитан Петко Войвода в 
центъра на града..

- В Тракийския дом в София  се 
състоя паметна вечер по повод на 
110-та годишнина от рождението 
на дългогодишния председател на 
тракийския съюз Ламби Данаилов. 
Паметната вечер бе организирана от 
СТДБ и софийското тракийско дру-
жество.

- Тракийци от Карнобат тържест-
вено отбелязаха 90-та годишнина от 
основаването на ТД „Капитан Петко 
Войвода“ в града. По решение на ЦР 
на СТДБ, по случай годишнината, 
председателката на карнобатското 
дружество Милка Спасова бе награ-
дена с най-високото отличие на съ-
юза – орден „Капитан Петко Войво-
да“ с лента, който й бе връчен от ген.
Тодор Бояджиев.

- В с. Преславен, Старозагорско, бе 
подредена изложба с ученически ри-
сунки, посветена на 115-та годишнина 
от смъртта на Капитан Петко Войво-
да, организирана от Тракийско друже-
ство „Одринска епопея“ – Стара Заго-
ра, Тракийско дружество „Тракия“ в 
с. Преславен, Народно читалище „Д. 
Наумов“ и ученици от Основно учи-
лище „Б. Русев“ – Преславен.

- В Централния военен клуб се 
състоя премиера на книгата на ген. 
Тодор Бояджиев „Тайните операции, 
които промениха света“, органириза-
на от СТДБ, издателство „Сиела“ и 
Съюза на офицерите и сержантите от 
запаса и резерва.

- На 7 февруари 2015 г. във Варна 
бе отбелязана 115-та годишнина от 
кончината на Капитан Петко Войво-
да. Организатор на поклонението бе 
Варненското  тракийско дружество, 
носещо неговото име.

Следва да отбележим, въпреки 
напредъка и нашите амбиции, че вза-
имодействието с електронните и пе-
чатни медии се развиваше в рамките 
на възможното. Ние изразяваме кри-
тичната си самооценка и смятаме, че 
трябва да продължат усилияти ни по 
този въпрос. След като през миналата 
година излъчи филм за ориста на бе-
жанците от Беломорска Тракия, БНТ 
излъчи филма за съдбата на бежа-
нците от Одринска Тракия. Имахме 
участие в рубриката „История БГ“, 
бяха публикувани и интервюта и 
участия в национални и регионални 
вестници, сайтове и кабелни телеви-
зии. За активна роля при отразяване-
то на живота и инициативите на тра-
кийското дружество в Стара Загора 
екипът на в. „Старозагорски новини“ 
бе отличен в медал „Капитан Петко 
Войвода“. 

Тракийски научен институт
1. Изследователска работа
Продължи работата по „Енци-

клопедия „Тракия”. Главната редак-
ция обсъди и утвърди  разработени-
те по-рано проекти за  концепция, 
структура, тематично-хронологични 
направления и обем на изданието и 
прие работен график за отделните 
етапи по изпълнението на мащабна-
та задача. Експертите по различните 
направления разработиха своите час-
ти на словника /в основни линии/ и 
предстои неговото обсъждане и при-
емане от Главната редакция.

2. Издателска дейност
- Публикувани са кн. 11-12 на Из-

вестия на ТНИ и е в печатница кн. 13. 
- Подготви се за печат кн. 14 на 

Известията на ТНИ.

ОТЧЕТ. . .
3. Научни конференции:
- Научна конференция на тема: 

„Екзархията и Българското нацио-
нално движение в Тракия“, организи-
рана от Тракийския научен институт 
(ТНИ), Съюза на тракийските дру-
жества в България и община Малко 
Търново – 22 август 2015 г., Петрова 
нива, Малкотърновско.

- Научна конференция „90 г. от 
Ангорския договор“ като част от 
деня, посветен на Тракия и тракий-
ските българи в българската история. 
Събитието се организира от СТДБ, 
ТНИ в сътрудничество с Институ-
та за исторически изследвания при 
БАН на 4 декември 2015 г. в София, 
в Централния военен клуб. Включва 
още представяне на  книги, свързани 
с изследването на Тракия и тракий-
ските българи. 

4. Конкурси
Беше проведен Национален уче-

нически конкурс „Капитан Петко 
Войвода – живот, посветена на сво-
бодата” за есе и мултимедийна пре-
зентация, организиран от  Съюза на 
тракийските дружества в България, 
по инициатива на Тракийския жен-
ски съюз и със съдействието на Тра-
кийския научен институт. В него се 
включиха 74 участници с 69 разра-
ботки от всички краища на България. 
Те бяха оценени от  жури в състав: 
д-р Ваня Стоянова (председател) и 
Петя Кудева, Стефка Костова, Тодор 
Коруев, Цветелин Делчев (членове). 
Съгласно оповестения регламент жу-
рито присъди и награди за победите-
лите и поощрителни отличия, както 
и грамоти за всички участници и на 
най-изявените научни консултанти 
на учениците . 

5. Приложно-издирвателска дей-
ност

Бе направено проучване в Цен-
тралния държавен архив и  Архива 
на МВнР, в ход е проучване в Цен-
тралния военен архив за откриване 
на визуална и друга информация за 
българската църква Св. Спиридон” 
в Лозенград, която ще подпомогне 
инициативата за нейното възстано-
вяване. Бе намерен нотариалният 
акт на църквата, съдържащ подробно 
описание на архитектурните и строи-
телни детайли на сградата.

Вестник „Тракия“
Вестник „Тракия“ през 2015 г. 

излиза редовно – два пъти на ме-
сец, само един от броевете излезе в 
16 страници – 15 и 16 брой, поради 
ремонт в печатницата. Тематично  
вестникът се ръководи от задачата да 
се отразят националните прояви на 
СТДБ и на тракийските дружества. 
Така най-широко място бе отделено 
на събития като заседанието на Вър-
ховния комитет и неговите решения, 
поклонението във Варна по повод 115 
години от кончината на Капитан Пет-
ко войвода, 110 години от рождение-
то на Ламби Данаилов, 90-годишният 
юбилей на тракийското дружество в 
Карнобат, Денят на Тракия – 26 март 
в София и в страната, подписката 
на интелектуалци да се признае ге-
ноцида над арменците, Съборът на 
славянството и православието в с. 
Светлен, националната инициатива 
„Завръщане към корените“ в Созо-
пол, тракийският фолклорен събор в 
Поморие, Българският Гергьовден в 
Одрин, Тракийският Спасовден в ле-
сопарка „Бакаджиците“, фестивалът 
„Богородична стъпка“ в Старозагор-
ските минерални бани, поклонението 
на Илиева нива, съборът на Петрова 
нива, женският събор-поклонение в 
с. Аврен, националното тракийско 
поклонение  в Маджарово и др. 

Други акценти бяха интервютата 
с  Антон Киссе, Президент на АБУ, с 
посланика на Армения Н. Пр. Арсен 
Схоян, с Иван Абажер, председател 

на Българската асоциация в Крим, 
войната срещу паметника на екзарх 
Антим Първи, подписката на инте-
лектуалците да се признае геноцида 
над арменците, платформата на ПК 
„Тракия“ за изборите, новия том на 
Известия на Тракийския научен ин-
ститут, представянето на новите кни-
ги на ген. Тодор Бояджиев и др. 

Във вестника през годината из-
лязоха и много материали за видни 
личности на тракийското движение 
– за Константин Петканов, Петко Ро-
сен, Ламби Данаилов, Весела Стра-
шимирова, Димитър Богов, Асен Ка-
лоянов, Панайот Маджаров, проф. 
Делчо Порязов, проф. Иван Филчев, 
Папани Козарова, проф. Васил Про-
данов, Стефан Данаилов, доц. Ге-
орги Митринов,  Христина и Илия 
Стоеви и др. Отразени бяха и годиш-
нините на Никола Инджов, Ивайло 

Балабанов, Красимир Премянов, 
д-р Атанас Щерев, удостояването 
на Костадин Карамитрев с званието 
„Почетен гражданин на Хасково“ – 
посмъртно и удостояването на Петра 
Мечева с почетното гражданство на 
Стара Загора. 

Почти във всеки брой има рецен-
зия или отзив за книга, свързана с 
тракийската тематика. Особено инте-
ресни и убедителни бяха материали-
те на д-р Елена Алекова за старите и 
нови прочети на Балканската война 
и за Европейския институт „Помак“. 
Имаше и  ярки публицистични статии 
от Борислав Геронтиев, Иван Бунков, 
Никола Инджов, Димо Райков, Кирил 
Момчилов, проф. Илия Тодев, Милко 
Бояджиев, Валерия Фол. Във втората 
половина на годината за съжаление, 
по-малко бяха материалите, свърза-
ни с българите мохамедани у нас и 
в Гърция, а тази тема трябва да бъде 
основна. Малко бяха и материалите, 
посветени на 90-годишнината от Ан-
горския договор – разчитахме повече 
на конференцията на 4 декември. За 
съжаление, бяха допуснати някои 
грешки в имена и дати, за което се из-
винявам на читателите. 

Две са основните пречки в рабо-
тата на вестника: първо, печатницата 
държи готовия вестник цели три дни, 
а този график намалява оперативност-
та. И второ, много от информациите 
за събитията в страната пристигат със 
седмица, даже две закъснение в ре-
дакцията, а трябва да бъдат изпратени 
в същия ден или най-късно до обед на 
другия ден. Рекордьори в закъснения-
та е дружество „Одринска епопея“ в 
Стара Загора и дружество „Капитан 
Петко войвода“ във Варна.

Сайта на СТДБ
В съвременното общество Интер-

нет страницата не е лукс, а задължи-
телен инструмент в комуникацион-
ната стратегия на всяка организация. 

Във връзка с това СТДБ  създаде и 
поддържа уеб страница, от която тра-
кийци, българската и международна 
общественост получават актуална 
информация.  

Сайтът е публикуван на нови-
нарската страница Homepage.bg,  на 
която са публикувани и  всички уеб 
страници на централните печатни 
и електронни медии. Чрез сайта на 
СТДБ се разширява диалога с тра-
кийци и с българската обществе-
ност. 

Най-доброто доказателство за 
полезността на сайта на СТДБ дава 
неговият брояч, който е видим за все-
ки посетител. Към декември 2015 г., 
броячът е отчел 65 550 посетители, 
от които само за 2015г. 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 др. 

• представители на български и 
чуждестранни медии, представители 
на институции като Народното съ-
брание, Министерския съвет, МВнР, 
Европейския парламент и др.

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

• подстраница с информация и до-
кументи на ПК „Тракия“;

• подстраница с информация за 
Тракийския научен институт;

• подстраница с виртуална библи-
отека, от която всеки читател може да 
изтегли и прочете статии, брошури и 
книги, третиращи проблеми на тра-
кийци и Тракия.

Библиотеката на съюза
През отчетния период библиоте-

ката работеше по предварително из-
готвен план. Беше  извършена пълна 
библиографска обработка на  всички 
новопостъпили книги и библиотечни 
материали. Продължи работата по 
азбучния и систематичния каталог, 
което представя новия облик на биб-
лиотеката на тази над стогодишна 
организация, като част от културното 
наследство на тракийските бежанци.  
Бяха поставени нови библиотечни 
шкафове, което позволи разполагане-
то на книгите според изискванията за 
работа в библиотеките.  Обслужваха 
се коректно и своевременно всички 
читатели, изготвяха се устни справки 
по зададена тема, като се използваше 
и билиотечния обмен с други библи-
отеки – на БАН и НБКМ. С извърше-
ната инвентаризация се даде възмож-
ност да бъдат направени съответните 
корекции, за да се придаде необходи-

мия вид на фонда.

Централен клуб „Родопи“
Програмите за работата на Клуб 

„Родопи” и Тракийско дружество 
„Тракия“, София за 2015 г., както и 
през другите години, са уточнени и 
съгласувани от двете ръководства. 
Те са разработени по План-програ-
мата за работата на СТДБ през 2015 
г. Една част от проявите са организи-
рани самостоятелно от ръководства-
та на Клуб „Родопи“ или Дружество 
„Тракия“, а други съвместно. Но 
всички те бяха  общи за членовете и 
на двете организации. 

1. Съдействие на Дружба „Ро-
дина“ за укрепване на българското 
самосъзнание сред потомците на 
помохамеданчените българи чрез 
организиране на записване на споме-
ни в Златоград за събитията от 70-те 
години на ХХ век и издаването им в 
отделна книга.

2. Представяне на книгата на То-
дор Коруев „Животописи“ – 16 март; 

3. Участие на панихидата за заги-
налите одринци в черквата „Св. Ни-
колай Софийски“ и тържественото 
честване Деня на Тракия пред Памет-
ника на Одринци в София – 26 март.

4. Паметна вечер, посветена на 
110 г. от рождението на Ламби Дана-
илов, – 30 март; 

5. Представяне на книгата „Тай-
ните операции, които промениха све-
та“ на ген. Тодор Бояджиев – 6 април;

6. Възпоменателно събрание, пос-
ветено на 100 годишнината на армен-
ския геноцид с докладчик главният 
редактор на в. „Ереван“, София – 16 
май; 

7. Тематична вечер „Трансгранич-
ното сътрудничество между Бълга-
рия и Гърция и възможности за не-
говото развитие“ с лектор д-р. ик. н. 
Асен Ковачев – 25 май;

8. Участие в честването на 112-го-
дишнината на Илиниденско-Прео-
браженското въстание в с. Славейно; 

9. Предизборна среща с кандида-
та за кмет на София проф. Михаил 
Мирчев – 12 октомври;

10. Предизборна среща с кандида-
та за кмет на София г-жа Йорданка 
Фандъкова;

11. Отбелязване на 90-годишни-
ната от подписването на Ангорския 
договор със слово на проф. Иван 
Филчев – 16 ноември; 

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

На всички е ясно, че нашите амби-
ции и хоризонти влизат в противоре-
чие с реализацията на възможностите 
– както по отношение на финансовото 
ресурсно осигуряване, така и по от-
ношение на кадровото обезпечаване. 
В този смисъл неудовлетворението 
от постигнатото се явява двигател за 
развитието на Съюза. В същото време 
трябва да сме наясно, че при наличи-
ето на упоритост и постоянство, на 
търсене на взаимодействие с институ-
циите може да се постигне успех. Ще 
се ограничим с два примера. Първият 
е: организацията, бидейки призната за 
национално значима, вече втора годи-
на е включена в националния бюджет 
на Р България. Вторият: на основание 
на нашето настояване Св. Синод на 
БПЦ взе решение да откаже на Все-
ленския патриарх паметникът на Ан-
тим Първи да бъде преместен от църк-
вата „Св.Св. Константин и Елена“ в 
Одрин. Остава да се справим по същия 
път за преодоляване на ограничения-
та, наложени от Вселенския патриарх 
за водене на службите в храма в Одрин 
по време на тракийските събори.

Отчетът е изготвен на базата на 
предоставената информация от ра-
ботна група в състав: Величко Па-
чилов, Антоанета Йотова, д-р Ваня 
Стоянова, Тодор Коруев, Иванка Сто-
илова и д-р Ваня Иванова

  На конференцията, посветена 
на Ангорския договор

План-програмата на СТДБ  
за 2016 г. ще бъде поместена  

в следващия брой.
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УВАЖАЕМИ ТРАКИЙЦИ, ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ ВАС 
С МОЛБА ДА ОКАЖЕТЕ ПОМОЩ НА НОВОПОКРЪ-
СТЕНИТЕ ХРИСТИЯНИ ОТ С. КИРКОВО И ОКОЛ-
НИТЕ МУ СЕЛА, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ, В УСИЛИЯТА 
ИМ ДА СИ ПОСТРОЯТ ЦЪРКОВЕН ХРАМ. ЗА ЦЕЛТА 
ИМА ЗАКУПЕН ТЕРЕН И В МОМЕНТА  СЕ ПОДГОТВЯТ 
СТРОИТЕЛНИТЕ КНИЖА. НЕКА ВСИЧКИ ДА ПОМОГ-
НЕМ ЗА ТОВА СВЯТО ДЕЛО!

АПЕЛ ЗА ПОМОЩ

ПОКЛОН ПРЕД ПАМЕТТА 
НА ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ

Някои наши читатели изказват мнение, че 
шрифтовете във вестника са много дребни и 
настояват да се променят, за да се чете по-лесно 
вестникът от възрастни хора. Очакваме ваше-
то мнение по този въпрос. Няма ли да лишим 
читателите от повече информация в иначе мал-
кия ни по обем вестник.

БУРГАС 
Тракийският клуб „Златна есен“ към 

тракийско дружество „Екзарх Антим 
I“ отбеляза с богата програма празника 
„Бабинден“. Това е един от големите 
народни женски празници, посветен на 
„бабите“ – жените, които помагат при 
раждане, и на младите булки и невес-
ти, които са раждали. Обредността през 
този ден е подчинена главно на жела-
нието да се засвидетелстват почит и 
уважение към възрастните жени, които 
са „бабували“ на родилките. Бургаските 
тракийки изиграха цяло представление, 
в което символично представиха българ-
ските обичаи, свързани с този ден, като 
обредното поливане на бабата-акушер-
ка, връзването на червено и бяло конче 
на китките на децата и др. Всяка жена 
бе донесла по нещо, с което да обогати 
трапезата, а музикалният съпровод на 
празника и подбраните песни също бяха 
посветени на специалния ден.

Гост на събитието бе Тодор Ангелов 
– председател на Бургаското тракийско 

дружество „Ек-
зарх Антим I“. 

КЪРДЖАЛИ
На 21 януа-

ри т.г. залата на Тракийския дом се пре-
пълни от жени от всички възрасти. По 
традиция Клубът на жените тракийки 
от тракийско дружество,,Димитър Ма-
джаров“ и читалище ,,Тракия 2009“ ор-
ганизираха празника ,,Бабинден“, ос-
танал в българската духовна традиция 
от незапомнено време. Участие взеха 
тракийският фолклорен детски певче-
ски състав „Звездица“ с ръководител 
Русалина Годумова  и представители на 
певческия състав на читалище ,,Обеди-
нение“. Гости на тържеството бяха г-жа 
Янкова, директор на ОУ,,Св.Св.Кирил 
и Методий“, откъдето са децата от 
детската фолклорна група, и Соня Кос-
тадинова от Регионалния исто-
рически музей, която говори за 
историята на празника. Гостите 
бяха поздравени от Йордан Ми-
тев – член на УС на дружество 
,,Д.Маджаров“ и председател на 
НЧ,,Тракия 2009“. Празникът 
продължи до късно и показа, че 
народните традиции и българ-
ският дух в област Кърджали са 
живи.

ХАСКОВО
Потомките на тракийските 

българи от Беломорска Тракия, 

запазили спомена за 
Бабинден, се събраха в 
салона на тракийското 
дружество и читалище 
„Тракия – 2008“ да от-
дадат своята почит към 
родилката – дарител-
ка на живот, и бабата 
акушерка. Народната 

традиция уважиха жените от фолклор-
ната група „Тракийска дъга“, водени 
от неуморната бивша учителка Милка 
Хъркова, от групата по художествено 
слово с ръководител Генка Канева, ди-
ригентката на хора на ансамбъл „Китна 
Тракия“ Стефка Младенова и жените 
от курса по изучаване на чужди езици. 
Ритуалът по обредното „поливане и 
миене на ръце“ бе представен от Анета 
Георгиева като млада булка и Недялка 
Худолова като бабата акушерка. Жени-
те получиха чорапи и сапун – подарък, 
благословия на делото на бабата – по-
мощничка на родилката. По традиция 
мъжете не присъстват на Бабинден. Те 

се присъеди-
ниха по-къс-
но да се 
включат във 
ве с е л и е то .
С р е щ а т а 
на бабите и 
младите бул-
ки завърши 
с дегустира-
не на ястия, 
подготвени 
от тях, както 
и с песни и 
хора. 

Само няколко дни след встъпването 
си в длъжност генералният консул на 
България в град Одрин Васил Вълчев бе 
посетен от група тракийци от Хасково – 
Кирил Сарджев – председател на УС на 
тракийско дружество „Георги Сапуна-
ров“, Димитрийка Христова, председател 
на НЧ „Тракия – 2008“ и Анета Георгиева 

– секретар на читалището. Посещение-
то бе във връзка с уточняване на анга-
жиментите на СТДБ и консулството при 
чествания на събития в календара на Съ-
юза за 2016 г. На консула бяха предадени 
поздрави от председателя на СТДБ Кра-
симир Премянов и пожеланията за тясно 
сътрудничество. 
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ДОНКА ВЪЛЧЕВА

През месец януари се на-
вършват 137 години от смъртта 
на Любен Каравелов. Тракийско 
дружество „Лазо Лазов“ в гр. 
Средец проведе сбирка с чле-
новете на дружеството, на която 
отдаде почит на един от главни-
те идеолози на национално-ос-
вободителната борба. Възприел  
революционните идеи през 1870 
година заедно с Васил Левски 
основават Български револю-
ционен централен комитет. В 
периода на участието си в него 

издава вестник „Свобода“ и „Не-
зависимост“, на чиито страници 
воюва за свобода, за съюз с 
другите славянски народи в бор-
бата срещу турците. Любен Кара-
велов е значима личност в наша-
та история като революционер, 
мислител, литературен критик, 
писател. Няколко месеца след 
подписването на Санстефанския 
мирен договор умира на 45 го-
дини. Членовете на тракийското 
дружество се преклониха пред 
паметта на този велик българин! 
Изпълнени бяха песни и стихове 
за него.

ПРИ КОНСУЛА В ОДРИН



гр. Варна да организират отбе-
лязване на 120-та годишнина 
на дружество „Странджа“ под 
формата на художествен спек-
такъл c участието на самодей-
ни местни състави и изявени 
творци от региона.

Отг. Кр. Премянов,  
Р. Вълчева

11. СТДБ, съвместно с ТД 
„Екзарх Антим Първи“ – Бур-
гас да се организира тържест-
вено отбелязване на 120-та 
годишнина от учредителния 
конгрес с концерт на местни 
колективи и състави от страна-
та и региона.
Отг. Т. Бояджиев, Т. Ангелов

12. Да се организират 
спортни състезания за награда-
та на СТДБ по спортна стрел-
ба, борба и други спортове.

Отг. Кр. Премянов,  
Н. Матова

Председателите на ТД

13. Да се изготви плакет, 
който да се връчи на изявени 
тракийски деятели, тракийски 
дружества и общественици.

Отг. Кр. Премянов,  
проф. С. Статев,

Ст. Начев
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Програмата обхваща пе-
риода 2016-2017 г. В нея са 
включени две основни съби-
тия, свързани с историята на 
СТДБ – 120-та годишнина от 
началото на организираното 
тракийско движение и 120-
та годишнина от учредител-
ния конгрес на Съюза.

ОСНОВНА ЦЕЛ:
Да популяризира дейността 

на тракийската организация, 
нейната история, настояще и 
перспектива, да утвърди роля-
та ú на фактор за патриотич-
ното възпитание на младото 
поколение в съвременното об-
щество.

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:
1. Всички тракийски дру-

жества в страната да приемат 
инициативи и реализират меро-
приятия, посветени на годиш-
нините за периода 2016-2017 г.

2. Цялостната дейност и ос-
новни прояви на СТДБ, на със-
тавните структури и тракий-
ски дружества в страната да 
минат под мотото „120 години 
от началото на организираното 
тракийско движение и 120 го-
дини от учредителния конгрес 
на Съюза“.

3. Дейността при отбеляз-
ване на годишнините през 
периода 2016-2017 г. да бъде 
насочена към приобщаване на 
младото поколение към тра-
кийската кауза и възпитанието 
на младите българи в дух на 
патриотизъм, любов към Ро-
дината и осъзната отговорност 
към нейното бъдеще.

ОСНОВНИ  
МЕРОПРИЯТИЯ:

1. Съвместно със Столич-
ната община да се реши една 
от станциите на Метрополи-
тена да бъде именувана „Тра-
кия“, „Тракийски бежанци“ 
или „Капитан Петко Войвода“ 
по повод на 120-та годишнина 

от началото на организираното 
тракийско движение. Меро-
приятието да бъде съпътства-
но от тържествен ритуал с 
участието на самодейни съста-
ви от цялата страна по сцена-
рий, съгласуван със Столична-
та община.

Отг. Кр. Премянов,  
Кр. Беломорски

2. Да продължи подготов-
ката, и по възможност, да се  
издадат първите томове на ен-
циклопедия „Тракия“

Отг. Кр. Премянов,  
проф. В. Проданов,

д-р Ваня Стоянова,  
акад. Воденичаров

3. Да бъде преиздадена  
книгата  на проф. Иван Фил-
чев „Тракийският въпрос и 
тракийското движение в Бъл-
гария“, и да се разпространи 
по библиотеките и тракийски-
те дружества в страната.

Отг. проф. И.Филчев,  
д-р Ваня Стоянова,

Т. Коруев

4. Да се направят постъпки 
за издаване на монета, посве-
тена на 200 годишнината на 
Екзарх Антим Първи.

Отг. Кр. Премянов,  
проф. д.ик.н. Стати  

Статев

5. Вестник „Тракия“ и уеб-
сайта на СТДБ да въведат по-
стоянни рубрики, посветени 
на събитията и героите на тра-
кийското движение. 

Отг. Т. Коруев, 
Редколегията,

д-р Ваня Иванова 

6. По инициатива на СТДБ 
и ТНИ, съвместно със Сто-
личната община и МОН да се 
направят постъпки за изгот-
ване на национална програма 
за учениците от 1 до 12 клас с 
провеждане на лектории и сво-
бодно избираема подготовка, 
адаптирана според възрасто-
вите особености на учениците  
за запознаването им с нацио-
нално-освободителните борби 
и тези за национално единение 
на България в Източна и Бело-
морска Тракия и Мала Азия.

Отг. Кр. Премянов,  
Кр. Беломорски, 

проф. В. Проданов,  
д-р Ваня Стоянова,

 д-р Б. Бужашка,
7. ТНИ да организира нацио-

нална научна конференция, пос-
ветена на годишнините.

Отг. проф. В. Проданов,  
д-р Ваня Стоянова

8. СТДБ, ТНИ и ДА „Ар-
хиви“ да организират фотоиз-
ложби, които да бъдат експо-
нирани на подходящо място 
и да минат под патронажа на 
Министерството на културата. 
Изложбите, по възможност да 
гостуват в Европейския парла-
мент под наслов „Бит, обичаи 
и традиции на тракийските 
българи“. Подобни изложби, 
според възможностите на тра-
кийските дружества, да се ор-
ганизират по места, в цялата 
страна.

Отг. Кр. Премянов,  
проф. д.ф.н. В. Проданов,

д-р Ваня Стоянова,  
д-р Б. Бужашка,

председателите на ТД

9. Издадените от СТДБ ка-
лендари за 2016 и 2017 г. да 
бъдат посветени на двете го-
дишнини.

Отг. ЦР на СТДБ

10. СТДБ, съвместно с ТД 
„Капитан Петко Войвода“ – 

ЗА ЧЕСТВАНЕ НА 120-ТА ГОДИШНИНА  
НА ОРГАНИЗИРАНОТО ТРАКИЙСКО ДВИЖЕНИЕ  

И 120-ТА ГОДИШНИНА ОТ УЧРЕДЯВАНЕТО  
НА ТРАКИЙСКИЯ СЪЮЗ

14. Да се разпространят в 
тракийските дружества фи-
лмите, излъчени от БНТ и 
бТВ, посветени на тракийската 
тематика и Балканските войни.

Отг. Кр. Премянов,  
Т. Коруев,

д-р Ваня Стоянова

15. Да се ремонтират и ос-
вежат паметниците на тракий-
ските герои
Отг. Председателите на ТД

16. Тракийският женски 
съюз, Тракийският младежки 
съюз, клуб „Родопи“, инициа-
тивата „Завръщане към коре-
ните“ и Клубът на ветераните 
да отбележат по подобаващ 
начин годишнините.

Отг. Петра Мечева,  
Р Вълчева,

Т. Ангелов, В. Пачилов, 
Б. Богданова, Н. Комнев

17. Да се поканят за парт-
ньори за отбелязване на  120-
та годишнина БНТ, БНР и дру-
ги електронни медии.

Отг. Кр. Премянов,  
Т. Коруев,

Иван Гранитски

18. Да се проучат възмож-
ностите и се направят постъпки 
за монтиране на бюст-памет-
ник на Капитан Петко Войвода 
в централната Алея на славата 
в Борисовата градина заедно с 
националните герои на Бълга-
рия, по проект, одобрен от Сто-
личната община.

Отг. Кр. Премянов,  
Б. Богданова,

Кр. Беломорски

19. Да се организира мъл-
чаливо шествие от СТДБ с 
участието и на други патрио-
тични организации, в което да 
вземат участие тракийски дру-
жества от цялата страна – 16 
април 2016 г.

Отг. ЦР на СТДБ.

Продължение от 1-а стр.

Така както някога тракийските 
българи са били клани и прогоне-
ни на етнорелигиозна основа, така 
днес огромни вълни на пострада-
ли от подобни кланета прииждат 
към Европа. ЕС трябва да прочете 
страниците от историята на Бъл-
гария и на българите от Тракия и 
Мала Азия, да се поучи от фактите 
и грешките, да намери верния изход 
от натрапваната ни дирижирана си-
туация.

Тракийската организация бие 
тревога във връзка с опитите за 
подмяна на етнорелигиозния състав 
на части от съвременна България. 
Ще водим борба с всички възмож-
ни средства срещу тенденцията за 
активизиране на етнорелигиозни 
„малцинства“, целящи сблъсък, на-
лаган ни от неоосманистки кръгове 
в Турция. 

Върховният комитет на Съюза 
на тракийските дружества в Бълга-
рия призовава българските инсти-
туции и българската държава да се 
събудят и да видят процесите  на 
реислямизация на българските тур-
ци и българомохамедани, на исля-

ДЕКЛАРАЦИЯ...
мизация на българските роми и то с 
пари, идващи от Турция и арабски-
те държави. 

Смятаме за скандално и за ог-
ромна опасност Българското ис-
лямско вероизповедание да бъде по 
същество на издръжка на турския 
Дианет и така да обслужва една 
чужда държава, защото публична 
истина е, че който плаща, той по-
ръчва музиката. Призоваваме Бъл-
гария и нейните институции да се 
събудят, защото така както по вре-
мето на Османската империя исля-
мизацията е използвана за смяна 
и на етническия състав на населе-
нието, така и днес ислямизацията 
е инструмент за дебългаризация и 
турцизация. 

Под демагогски лозунги за мул-
тикултурализъм се разделя и проти-
вопоставя българското население. 
Не можем да приемем мантрата за 
„майчиния език“, която бившия ли-
дер на ДПС Лютви Местан непре-
къснато натрапваше в парламента и 
в медиите, а по предизборни кампа-
нии провокираше с нея. Не приема-

ме опитите да а въведат и налагат в 
българските училища, защото смя-
таме, че майчиният език на българ-
ските турци не е официалният език 
на турската държава, създадена от 
Кемал Ататюрк. 

Не можем да приемем ситуаци-
ята, при която дори в ДПС говорят, 
че негови представители обслужват 
неоосманистката политика на една 
чужда държава, а нашите институ-
ции се правят, че това не същест-
вува.

Върховният комитет на Съюза 
на тракийските дружества в Бълга-
рия не  приема опитите на Вселен-
ския патриарх Вартоломей I да ни 
връща повече от 155 години назад 
във времената, когато с Българския 
Великден започна борбата за са-
мостоятелна българска църква. Не 
можем да приемем атаките му сре-
щу Антим I, все едно че се връщаме 
отново в 1872 г., когато се обособява 
Българската екзархия. За нас това 
са скандални попълзновения срещу 
свещената тракийска памет, българ-
ската идентичност и българската 

история!  
От българската държава искаме 

да се обърне с лице към тракийския 
въпрос и неговите исторически, на-
ционални, морални и материални 
измерения. Искаме той да бъде ре-
шаван с наше съдействие на между-
държавно ниво и директно – между 
България и Турция като две съсед-
ни и съюзнически страни!

От ЕС искаме да се вгледа в 
корените на нашата трагедия и да 
види поуките и възможностите за 
решения на днешната миграционна 
заплаха, които са заложени в мина-
лата и днешната история на Бълга-
рия!

Заявяваме ясно и с пълен глас, 
че Отечеството е в опасност! В 
опасност от задаващи се геополи-
тически битки и нови студени вой-
ни, в които забъркват страната ни! 
В опасност от гигантски емигрант-
ски вълни, дирижирани с оглед на 
определени геополитически инте-
реси! В опасност от скрити опити 
за етническо прочистване на опре-
делени региони на страната ни! В 
опасност от нагло и безочливо пре-
написване на българската история 
в ислямистки и неоосманистки дух 

и си даваме сметка, че скандалният 
филм излъчен по телевизия на Ал 
Джазира  за България и българите е 
само върха на този тип нови риско-
ве за страната ни.

В опасност сме и заявяваме кате-
горично, че няма да стоим безмълв-
ни! Ако българските институции не 
вземат мерки, ще търсим пътища 
да действаме ние! Ако българските 
политици се снишават страхливо, 
ще се извишаваме ние! Тракийска-
та организация е създадена преди 
120 години да пази и защитава тра-
кийските българи! Това са правили 
през всичките тези десетилетия 
всичките поколения тракийски бъл-
гарски българи, минали през нея! 
Това ще правим и ние днес, когато 
виждаме, че България има все пове-
че нужда от нас! Ще го правим!

Да живее България! Да пребъде 
България! 

Да бъдат и пребъдат и нашата 
Тракийска организация, и стотици-
те хиляди българи, стоящи зад нея!

16 януари 2016
Върховен комитет  

на Съюза на тракийските  
дружества в България

ГОДИШНО СЪБРАНИЕ НА ВЪРХОВНИЯ КОМИТЕТ

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА 
2016-2017 година


