
председател на тракийско-
то дружество в Ямбол.

Председателят на  СТДБ 
Красимир Премянов из-
несе доклад по отчета и 
план-програмата, в който 
подчерта, че най-главно-
то през изминалата година 
бяха проявите, свързани с 
175-ата годишнина от рож-
дението на Капитан Петко 
войвода – откриването на 
два паметника на Войво-
дата, научни конференции 
във Варна и на Петрова 

нива, и много прояви на 
тракийските дружества. 
(Докладът поместваме в 
днешния брой). След като 
завърши словото си пред-
седателят на Съюза на 
тракийските дружества в 
България връчи на Красно-
дар Беломорски, заместник 
председател на Централно-
то ръководство и на Стефан 
Начев, главен секретар на 
Съюза, юбилейния медал 
„175 години Капитан Петко 
войвода“. С отличието те 
са удостоени с решение на 
Централното ръководство 
за активната им дейност за 
осъществяването на ини-
циативата за издигане на 
паметниците на Капитан 
Петко войвода.

След дискусия присъст-
ващите гласуваха и одобри-
ха отчета, план-програмата 
за 2020 г., финансовия от-
чет за 2019 г. и проектобю-
джета за 2020 г.(План-про-
грамата за дейността на 
СТДБ за 2020 г. е публику-
ван днес на стр. 6, а От-
четът ще бъде поместен в 
следващия брой.)

В дискусията взеха учас-
тие Михаил Вълов, Крас-
нодар Беломорски, Иван 
Гранитски, Кирил Киряков, 
Гено Пухов, Цанко Ата-

насов, д-р Елена 
Алекова, Маринка 
Василева, Елена 
Мурджева, Лазар 
Налбантов, Кра-
симир Премянов 
и др.

За нови индиви-
дуални членове на 
Съюза на тракий-
ските дружества в 
България бяха из-
брани единодушно 
Георги Манолов 
от Свиленград, 
дипломатът Илко 
Шивачев, д-р на 
науките Динко Же-
лев, д-р Румяна То-
дорова и проф. д-р 
Маринела Грудева 

от Варна. Утвърдено бе ре-
шението на Централното 
ръководство да прекрати 
членството на Милен Люц-
канов. За член на Централ-
ното ръководство бе избран 
Илко Шивачев.

Общото събрание на-
прави поправка в Устава 
на СТДБ, тя е във връзка 
с повсеместната дигита-
лизация на деловодството, 
документооборота и други 
дейности, които са свърза-
ни с електронното водене 
на отчети, статистически 
данни, архиви и др. Целта е 
да се адаптира тракийската 
организация към тези но-
вости, за по-добро органи-
зационно обслужване. Така 
Съюзът ще води на хартиен 
носител и / или на дигита-
лен носител следните кни-
ги: 1.Книга на членовете; 
2. Протоколна книга; 3. 
Инвентарна книга; 4. При-
ходно-разходна книга.

Директорът на Тра-
кийския научен институт 
чл. кор. проф. дфн Васил 
Проданов прочете проект 
за декларация на Общото 
събрание. Декларацията бе 
приета единодушно. (С нея 
читателите могат да се 
запознаят в броя на първа 
страница). 

НАЦИОНАЛЕН ВЕСТНИК
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На 25 януари 
т.г. в Тракийския 
дом в Столицата се 
състоя редовното 
годишно  събрание 
на Върховния ко-
митет на Съюза на 
тракийските дру-
жества в България.  
Общото събрание 
протече при след-
ния дневен ред: 1. 
Отчет за дейността 
на СТДБ за 2019 г. 
2. Отчет за изпъл-
нението на бюдже-
та на СТДБ за 2019 
г. 3. Приемане на 
План-програмата 
за дейността на 
СТДБ за 2020 г. 4. 
Приемане на бюджета за 
2020 г. 5. Приемане на нови 
членове. 6. Прекратяване 
на членството в СТДБ 7. 
Приемане на промени в ус-
тава на СТДБ. 8. Приемане 
на Декларация на СТДБ. 9. 
Разни.

След като бе установено, 
че има кворум и събрание-
то е законно, то бе открито 
от избрания за председател 
Михаил Вълов – замест-
ник-председател на Цен-
тралното ръководство и 

Äî 10 ôåâðóàðè ìîæå äà ñå 
àáîíèðàòå â „Áúëãàðñêè ïîùè” 
çà äåñåòòå ìåñåöà íà 2020 ã.

Êàòàëîæåí íîìåð 759 

„ÒÐÀÊÈß” 
ÂÀØÈßÒ ÂÅÑÒÍÈÊ! 

СТДБ измина още една година от своята над 120 го-
дишна история и навлезе в 30 годишнината от своето 
възстановяване през 1990 г. Това бе сложна за Бълга-
рия, Балканите и света година, в която се извършваше 
ускорена промяна на геополитическите баланси и отно-
шения, засилваше се несигурността и неопределеността 
както в международните отношения, така и във вътре-
шен план. Светът се тресеше от нарастващо количество 
протести и нови форми на войни. В тази среда СТДБ 
продължи своята дейност за защита на националните 
интереси и на българската идентичност, за съхраняване 
на паметта за героизма и страданията на тракийските 
българи.

Изминалата 2019 г. бе време на още по-голямо изо-
стряне и радикализиране на битките за историята, както 
и на появата на нови данни за това, че младите българи 
знаят все по-малко от истините за нашето минало, което 
прави СТДБ по-необходим от всякога в нашата история. 
Свидетели сме, от една страна на отказ не само на 
политиците от съседна ислямизираща се Турция с ней-
ните претенции за голяма регионална сила, да признаят 
истината за геноцида над тракийските българи, но и на 
страхове и въздържане на голяма част от българските 
политици, които не желаят да направят това. В същото 
време се наблюдава радикално пренаписване на исто-
рията на възродителния процес, представян в съседна 
Турция, а и от определени сили у нас, едва ли не като 
събитие, което е много по-страшно и крайно, отколкото 
станалото с тракийските българи. Затова във времена, 
когато Армения успя да постигне признаване на армен-
ския геноцид от големите сили, включително и от САЩ, 
ние засилихме дейността си за търсене на подкрепа 
също от Великите сили чрез преводите и разпростране-
нието на руски и английски език на книгата на акад. Лю-
бомир Милетич „Разорението на тракийските българи“. 

Във времена на нарастваща поляризация и фрагмен-
таризация не само на българското общество, но и на ЕС 
и много страни в света, на кризи и разпад на организа-
ции и институции, СТДБ продължи своята битка срещу 
антибългарските действия на определени сили и хора, 
довели пред последите години до опитите за превръща-
не на четири от тракийските организации в еднолични 
ООД-та, приватизирали собствеността на дружествата и 
използвани от определени политици и външни сили за 
тясно-егоистични интереси. СТДБ спечели водените дела 
за правна справедливост и санкциониране на отцепни-
ците и сепаратистите на тракийската кауза. 

Изминалата година беше време на честване на 175 
години от рождението на символа на тракийската ор-
ганизация Капитан Петко войвода. Успяхме да открием 
нови негови паметници, да привлечем вниманието на 
милиони българи, да покажем, че в едни други времена 
на геополитически битки преди и след Освобождението, 
той е бил въплъщение на идеала за борец в битката 
както за свободата на българския народ, така и за сво-
бодата на други народи. Неслучайно той е българинът, 
на когото през последните три десетилетия успяхме да 
издигнем или да съдействаме за издигането на памет-
ници не само в България, но и в редица други страни в 
света – Украйна, Италия, Гърция, САЩ.

Изминалата 2019 г., бе година на криза в световен 
мащаб на неолибералната глобализация и завръщане 
към национални идеи, символи 
и идентичности. 

ÎÁÙÎ ÑÚÁÐÀÍÈÅ ÍÀ 
ÂÚÐÕÎÂÍÈß ÊÎÌÈÒÅÒ

ÄÅÊËÀÐÀÖÈß
ÍÀ ÂÚÐÕÎÂÍÈß ÊÎÌÈÒÅÒ ÍÀ 

ÑÚÞÇÀ ÍÀ ÒÐÀÊÈÉÑÊÈÒÅ 
ÄÐÓÆÅÑÒÂÀ Â ÁÚËÃÀÐÈß

Обсъдена бе дейността на Съюза през 2019 г. 
и бе приета план-програма за 2020 г.

Продължава на 2-а стр.



геополитически интереси, Народно съ-
брание на Република България извърши 
непростимата грешка да спре финанси-
рането на СТДБ. Ние обаче ще продъл-
жим своята дейност, защото осъзнава-
ме, че във времената, когато армията 
ни е ликвидирана от политиците, извър-
шили прехода към капитализъм, когато 
българското общество е в морална и 
интелектуална криза, организации като 
нашата, водещи битка за България, за 
моралната мобилизация на българите, 
за отстояването на истините за минало-
то и българските национални интереси, 
са повече от необходими.

СТДБ пази паметта и търси спра-
ведливост за компенсиране на грабежа 
и геноцида над нашите деди и прадеди. 
Нашата дейност ще става все по-ак-
туална като се има предвид, че през 
последните 30 години под друга форма 

се реализира също своеобразен демо-
графски геноцид над българската на-
ция, която намаля с два милиона души 
и броят на днешните бежанци от Бъл-
гария на реставрирания капитализъм, е 
не по-малък от броя на бежанците от 
Тракия у нас през първите десетилетия 
на ХХ век. Затова и СТДБ ще подкрепя 
инициативи за компенсиране на тези 
загуби чрез провеждане на политики 
от българските правителства за завръ-
щане в България на потомците на тра-
кийски бежанци от Украйна, Молдова, 
Русия.

През 2020 г. СТДБ ще продължи 
своята традиционна дейност като ини-
циатор и организатор на мероприятия 
във връзка с различни събития от на-
шата история, за запазване паметта за 
тракийските българи, за по-нататъшно 
утвърждаване на нашето единство, за 
съхраняване на спомена за това „кои 
сме ние“ и какво е станало с дедите ни, 
каква е справедливостта, която очаква-
ме да получим за геноцида, извършен 
над нас.
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Продължение от 1-а стр.

Водосвет за безаварийно пъту-
ване, за здраве и берекет се състоя 
до параклиса „Св. Константин и 
Елена“, изграден точно на граница-
та между България и Гърция. Така 
бе отбелязана бе 10-годишнината 
от отварянето на контролно-про-
пускателния пункт Златоград - 
Ксанти. На 15 януари 2010 г. ГКПП 
бе открит от премиерите на Бъл-
гария и Гърция – Бойко Борисов и 
Георгиос Папандреу. 

Според кмета на Златоград Ми-
рослав Янчев с отварянето му са се 
затвърдили и разширили контакти-
те с гръцката страна. Отделно са 
били създадени много възможнос-
ти за бизнес и туризъм в региона. 
„Смятам, че този пункт за 10-те 
години даде своята добавена стой-
ност. Преминалите МПС са около 1 
420 000 броя. Хората, които са пре-
минали през пункта, са 4 370 000 
души. Нямаме тежки катастрофи, 
довели до увреждане на човешко-
то здраве. Затова ежегодно от 2010 
г. насам на това място правим во-
досвет“, отбеляза Янчев. Само за 
миналата година през граничния 
пункт са преминали около 129 000 
автомобила и около 300-400 хиля-

Стратегически дву-
странни проекти с Гър-
ция са били обсъждани 
на заседание на съв-
местния Комитет по 
наблюдение на Про-
грамата за трансгра-
нично сътрудничест-
во Гърция-България 
2014–2020. Форумът се 
провежда в Ксанти. 
На форума е обсъде-
но изпълнението на 
приоритетния проект 
за изграждането на ГКПП Рудозем-Ксанти, за пътните 
връзки към него, за защитата от наводнения в тран-
сграничния регион. Декларирана е готовността от двете 
страни за отваряне на пункта Рудозем – Ксанти. Прог-
нозата на участващите в Комитета е, че той ще бъде 
завършен и пуснат в експлоатация през 2020 г. Област-
ният управител на Смолян Недялко Славов докладва за 
напредъка по основният приоритет на област Смолян 
– отварянето на граничния пункт Рудозем-Ксанти, по 

време на Регионал-
ния съвет за развитие 
на Южен централен 
район. Това ще бъде 
шестият пункт между 
България и Гърция. 
Този птратегически 
двустранни проекти с 
Гърция са били обсъж-
дани на заседание на 
съвместния Комитет 
по наблюдение на 
Програмата за тран-
сгранично сътрудни-

чество Гърция-България 2014–2020. 
Проект се финансира по ТГС България – Гърция и 

според прогнозата ми ще бъде завършен през май 2020 
г., когато е предвидено завършване на дейностите на 
гръцкия партньор. От българска страна предвидените 
дейности вече се изпълняват, що се касае за строител-
ство и рехабилитация на пътните отсечки към граничния 
пункт. Оценяват се предложенията на кандидатите за 
строителството на самия граничен пункт“, заяви Славов.

На 24 януари т.г. изтък-
натата тракийска деятелка, 
общественичка и писателка 
Надежда Недкова навърши 
90 години и получи цветя и 
поздравления от Централ-
ното ръководство на Съюза 

на тракийските дружества в България и от членове на 
Софийското тракийско дружество

Тя е родена на 24 януари 1930 година в град Стам-
болийски. Завършва гимназия в София, а след това се 
дипломира в Софийския университет със специалност 
философия и история.Като внучка на Михаил Герджи-
ков тя от дете е свързана със съдбата на прогонените от 
бащините си огнища българи, но животът й дава шанс 
да работи за тяхното дело едва след като години наред е 
последователно учителка, макетист и библиотекар.

От 1983 година до пенсионирането си Надежда Не-
дкова работи като архивист в Тракийския научен инсти-
тут при Центъра за българистика при БАН. В колектив 
с ръководител проф. Любомир Панайотов и участието 
на Костадин Пандев и Надежда Недкова излиза oт печат 
книгата „Михаил Герджиков. Спомени. Документи. Ма-
териали.“ (издателство „Наука и изкуство“, 1984 година) 
През 2003 година, със съдействието на Главно управле-
ние на архивите при Министерския съвет, в поредицата 
„Архивите говорят“, под номер 24, по случай 100 години 
от Илинденско-Преображенското въстание – 1903 годи-
на излиза сборникът „Михаил Герджиков и подвига на 
тракийци – документален сборник“ (Университетско 
издателство „Св. Климент Охридски“) подготвен от На-
дежда Недкова и Евдокия Петрова.

Надежда Недкова написа и биографична книга за своя 
знаменит дядо – „Михаил Герджиков. живот и дело“, из-
дание на „Захарий Стоянов“ и СТДБ. Книгата има голям 
успех, защото внучката е успяла да представи пълнокръ-
вен, истински цялостен образ на бореца за национално 
освобождение,войводата, революционера, журналиста, 
публициста, патриота и човека Михаил Герджиков.

ди души. „Освен развитието на ту-
ризма, на малкия и средния бизнес, 
имаме възможности за по-бърз кон-
такт с нашата побратимена община 
Нестос. С нея реализираме редица 
проекти по програма Интеррег. 
Златоград е вече по-разпознаваем 
като град и туристическа дестина-
ция благодарение на ГКПП. Злато-
град се пада на стратегическо мяс-
то между Бяло море и Пампорово 
и това създава една добра пред-
поставка за по-устойчив туризъм“, 
подчерта кметът.

„Спокойствието си го има га-
рантирано, въпреки че преминават 
вече доста туристи. Затова сме си 
свършили работата превантивно“, 
добави той. Според областния уп-
равител Недялко Славов 15 януари 
2010 г. е паметна дата не само за 
Златоград, а за целия регион. „Смея 
да твърдя и за развитието на бъл-
гаро-гръцките взаимоотношения, 
защото четвъртият пункт Злато-
град-Термес-Ксанти има своята ис-
торическа роля. В основата на отва-
рянето на ГКПП е инициативността 
на местната власт, на местните хора 
от двете страни на границата. Това 
особено много важи за Златоград – 

за кмета, за гражданството, които 
наистина с много търпение и воля 
направиха така, че да се реализи-
ра пътната връзка. Не можем да не 
споменем за усилията на покой-
ния префект на Ксанти Георгиос 
Павлидис, на Димчо Михалевски 
– голям радетел за отварянето на 
ГКПП, и на всички хора, които да-
доха принос да се направи един ис-
торически пробив“, заяви Славов. 
Според него, ако пунктът не беше 
отворен, изобщо не би могло да се 
говори за пунктове при Маказа, Ру-
дозем и Ивайловград. „Огромното 
значение на пункта е и това, че той 
стопли много взаимоотношенията 
между България и Гърция, рес-
пективно между нашите региони. 
Нека си го кажем – свали тотално 
притеснението на гърците, които 
тогава бяха много съществени и 
бяха важна и почти незаобиколима 
пречка за отварянето на каквито и 
да е гранични пунктове“, подчерта 
областният управител. Впослед-
ствие, по думите му, отварянето 
на Маказа и Ивайловград, показва, 
че българо-гръцките взаимоотно-
шения, сътрудничество, икономи-
чески, социален, културен обмен, 

туризъм имат огромен потенциал. 
„С това са свързани и очакванията 
на хората в Смолянска област, че 
икономическото сътрудничество с 

Гърция крие потенциал за иконо-
мическия просперитет на областта. 
И настина тази годишнина е памет-
на“, посочи Недялко Славов.

Стратегически дву- време на Регионал-

ÃÊÏÏ ÐÓÄÎÇÅÌ-ÊÑÀÍÒÈ ÙÅ 
ÁÚÄÅ ÇÀÂÚÐØÅÍ ÏÐÅÇ 2020

НАДЕЖДА 
НЕДКОВА НА 

90 ГОДИНИ

Именно в тази нова ситуация на 
криза на либералния отказ от нацио-
налната идея в името на глобализма, 
мултикултурализма и джендъризма, се 
засилва и става все по-значима ролята 
на национални организации като Съ-
юза на тракийските дружества в Бълга-
рия, борещ се за националната памет, 
националната история и национална 
справедливост.

В новата геополитическа ситуация, 
както в глобален план, така и на Бал-
каните, където демографски всички 
християнски държави в много отноше-
ния са подложени на геноцид, а Турция 
вече е по-голяма демографски, военно 
и икономически от всички тях, взети 
заедно, когато стотици НПО-та, плате-
ни от външни сили обслужват чужди 

ÄÅÊËÀÐÀÖÈß
ÍÀ ÂÚÐÕÎÂÍÈß ÊÎÌÈÒÅÒ...
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ÄÎÊËÀÄ
ÍÀ ÊÐÀÑÈÌÈÐ ÏÐÅÌßÍÎÂ, ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË ÍÀ ÑÒÄÁ ÏÐÅÄ 

ÂÚÐÕÎÂÍÈß ÊÎÌÈÒÅÒ ÇÀ ÄÅÉÍÎÑÒÒÀ ÍÀ ÑÚÞÇÀ ÏÐÅÇ 2019 Ã.
Уважаеми колеги,
Отчитаме един динамичен и наситен с 

прояви период от дейността на СТДБ. По  
силата на създадената вече традиция, всяка 
година ние посвещаваме своята дейност на 
важно събитие в историята на тракийското 
движение. Изминалата година посветихме 
на 175-та годишнина от рождението на Ка-
питан Петко войвода, и на 95 години от ос-
новаването на Тракийския младежки съюз в 
България, на 85 години от основаването на 
Тракийския научен институт, на годишнини 
от бележити дати на тракийски дружества.

Във връзка с отбелязването на основната 
годишнина Централното ръководство фор-
мира инициативен комитет и прие програма, 
която се реализира под патронажа на прези-
дента на Република България Румен Радев. 
В рамките на тази програма бе учреден юби-
леен медал „175 години Капитан Петко вой-
вода“, с който бяха удостоени държавници, 
политици и заслужили тракийци. 

Мероприятията на Съюза, които се про-
ведоха под мотото на основната годишнина 
бяха 116 години от Илинденско-Преобра-
женското въстание на Петрова нива, На-
ционалната инициатива „Завръщане към 
корените“ в гр. Бургас, Национален женски 
тракийски събор в Аврен, Национален мла-
дежки събор в Ивайловград, Националните 
събори в Одрин „Св. Георги и „Св. Кон-
стантин и Елена“, Националните хайдуш-
ки празници в Чепеларе, Фолклорен венец 
„Божура“ в Средец, Национален гергьовски 
събор в Поморие, Национален тракийски съ-
бор „Спасовден“ в Ямбол, Национален фол-
клорен събор „Богородична стъпка“ в Стара 
Загора, Национално тракийско поклонение 
в Маджарово, проявите в с. Генерал Инзо-
во, срещата на седем тракийски дружества в 
Свиленград, а също така и 98-та годишнина 
на Русенското тракийско дружество.  

2019 година ще остане паметна в нашата 
история с поставянето на паметника на Капи-
тан Петко войвода на държавната граница на 
Република България при едноименния гра-
ничен пункт с Гърция. Поставянето на този 
паметник има особено символично значение, 
което се състои в начина, по който го поста-
вихме с поглед на Войводата към отнетото от 
България Беломорие, за освобождението на 
което той е посветил живота си. Второ, той  
ще напомня на гръцките власти за необясни-
мия отказ да бъде увековечена неговата памет 
с паметник или паметна плоча в родното му 
място – Доганхисар (Есеми). Ние, тракийци 
не можем да бъдем удовлетворени от частни 
инициативи в лични имоти на гръцки граж-
дани да се поставят паметни знаци на Войво-
дата, до които се достига срещу заплащане. 
Капитан Петко заслужава паметен знак на 
публично място в родното си село.

Кулминация в тържествата за 175-та го-
дишнина на Капитан Петко войвода бе от-
криването на бюст-паметника му, дело на 
проф. Валентин Старчев, в „Алеята на бе-
лежитите българи“ в Борисовата градина 
редом с паметниците на Ботев и Левски. То 
се състоя на 18 декември. Паметникът бе от-
крит от президента на Република България 
Румен Радев и кмета на София – Йорданка 
Фандъкова. Мероприятието бе уважено от 
представители на държавни институции, 
парламента, столична община и тракийци от 
всички краища на страната, а събитието бе 
отразено широко в медиите. Представители 
на Българската православна църква освети-
ха бюст-паметника.

Международните прояви на Съюза също 
бяха посветени на тази годишнина и деле-

гации на СТДБ в тясно взаимодействие с 
българските посолства, по случай 2 юни, се 
поклониха пред паметниците на Войводата 
в Рим и Киев.

Справедливо е да отбележим нашата 
ползотворна дейност и сътрудничество с 
Тракийския научен институт, с който заед-
но проведохме научната конференция на 
Петрова нива и във Варна, посветена на 175-
та годишнина от рождението на Капитан Пе-
тко войвода. Предстои да отчетем резулта-
тите от Националния конкурс за най-добро 
литературно произведение, посветено на 
легендарния войвода.

Уважаеми членове 
на Върховния комитет,

Длъжни сме да изразим нашата висока 
оценка за функционирането на Тракийския 
женски съюз и Тракийския младежки съюз, 
които в рамките  на реалните материални и 
организационно-технически възможности 
провеждаха своята дейност. Това изисква да 
изразим нашата благодарност на съпредсе-
дателите на ТЖС – Елена Мурджева и Ваня 
Мечева, и на съпредседателите на ТМС – 
Десислава Костова и Цанко Атанасов.

Отделно искам да подчертая добрите ни 
резултати от съвместната дейност с Тракий-
ския научен институт, с който възстанови-
хме регулярното издаване на Известията на 
тракийския научен институт, а също така 
отчитаме като положителен резултат създа-
ването на филиали на ТНИ в Кърджали и 
Варна. Това е важно, защото там където се 
сблъскахме с опити за разцепление на Съюза 
в организационен план ние насочихме вли-
янието си не към интриги, а към разширя-
ване и обогатяване на тракийската дейност. 
Трябва да признаем, че интригата и клеве-
тите са патент на четиримата председатели, 
изключени от Върховния комитет на СТДБ 
за присвояване на материалната база и до-
ходите от нея, принадлежащи на тракийци. 
Стратегията, изработена от Централното ръ-
ководство и Върховния комитет да се защи-
тят интересите на тракийци, бе потвърдена с 
осъждането на тези четири дружества за на-
рушения на Устава на СТДБ и неизпълнение 
на уставните им задължения. От това мате-
риално не може да се спечели, но Съюзът се 
оказа морален победител. Възстановихме си 

частично направените разходи и покрихме 
съдебните разноски. В момента разполага-
ме с разширена интелектуална собственост 
чрез запазването на основните наименова-
ния и марки, за да не бъдат те предмет на 
посегателство от изключените от Съюза. За-
щитата на нашите права и интереси по закон 
чрез Съдебната система продължават, тъй 
като по инициатива на четиримата, начело с 
Нонка Матова периодично се подават злона-
мерени сигнали в Министерство на финан-
сите и Народното събрание. Ето защо водим 
дела за защита на нашите интереси, но няма 
да ви занимавам с детайли. Ние не може да 
ограничим резултатите от несъстоятелност-
та, в която изпаднаха въпросните четирима, 
но ви уверявам, че и занапред ще намерим 
адекватни юридически способи да защитим 
интересите на тракийци и на Съюза на тра-
кийските дружества в България.

Тук искам да изразя своята огромна бла-
годарност на Десислава Костова – член 
на Върховния комитет, за безкористната й 
правна помощ, на ангажирания от нас екип  
– доц. Таня Градинарова и Албена Пенова, 
на нашия правен експерт Светла Пълева. В 
момента водим дело за отписването на реги-
стрирания в Бургас от Яне Янев и останали-
те Съюз на тракийски дружества. Ще заве-
дем дело и за отписването на регистрирания 
от Румяна Вълчева във Варна Тракийски 
женски съюз и от Тодор Ангелов – Тракий-
ски младежки съюз в Бургас. В резултат на 
случилото се имаме основание да оценим 
критично допуснатото преди години юриди-
ческо обособяване на тракийски дружества 
и предаването на материалната база на тра-
кийци в ръцете на недобросъвестни хора, 
някои от които нямат нищо общо с тракий-
ската кауза.

В момента подобни случаи са сравними 
с регламентирания в Търговския закон едно-
лични търговски дружества, които си разда-
ват възнаграждения и харчат пари за частни 
инициативи. Ще ви посоча само един при-
мер. След смъртта на Костадин Карамитрев, 
през 2011г., предложих на Централното ръ-
ководство и то взе решение да издадем книга 
в негова памет. Безкрайно бях учуден, кога-
то въпросните ръководители на тракийски 
дружества във Варна и Пловдив, които бяха 
и членове на Централното ръководство, от-

казаха да участват в списването на книгата 
със спомени и впечатления. В тази книга ак-
тивно се ангажира Елена Алекова, за което 
отново ù благодаря.

В оценката за дейността на Съюза през 
изминалата година дължим добра оценка за 
работата на ветераните тракийци и лично на  
Недялко Комнев, добра оценка и пожелание 
за още по-активна дейност на клуба на Ма-
лоазийските българи начело с Ангел Петров, 
на клуб „Родопи“ с председател Величко 
Пачилов. С удовлетворение и висока оценка 
следва да отбележим дейността на редколе-
гията начело с Тодор Коруев за списването 
на в. „Тракия“ и на д-р Ваня Иванова за под-
държането на актуална информация на сайта 
на Съюза. 

През годината СТДБ се превърна в цен-
тър на издателска дейност. Бяха издадени 
ценни книги, свързани за историята на Съ-
юза и делото на бележити тракийци. Това е 
плод и на нашето добро взаимодействие с 
издателство „Захарий Стоянов“ и мощната 
интелектуална подкрепа от акад. Стефан Во-
деничаров, акад. Георги Марков, акад. Геор-
ги Михов, член кореспондент Иван Гранит-
ски. Върховният комитет заслужава похвала 
и висока оценка за издаването на книгата 
на акад. Любомир Милетич на английски и 
руски език. Разпространението ù в светов-
ната библиотечна мрежа, както и в европей-
ските структури и ООН, са стъпка напред 
за приобщаването им и евентуална бъдеща 
солидарност с тракийската. кауза.

На този етап може да отбележим кон-
структивното партньорство с Политически 
клуб „Тракия“, чрез който могат да бъдат но-
минирани достойни тракийци за публични 
позиции. Но всички ние следва да положим 
усилия за по-ефективни резултати от това 
партньорство.

В организационен план следва да поже-
лаем възстановяване на действащите струк-
тури на тракийските дружества най-вече в 
Родопския регион, от ТНИ да си усъвършен-
ства нормативните документи, с които да 
въведе ред в организацията и функционира-
нето на филиали в страната, от ТМС – по-
широко да отвори вратите за нови членове, 
да функционират по ефективно регионал-
ните съвети, където това е необходимо. Ще 
помоля Десислава Костова и Ангел Петров 
да предложат някои поправки в действащите 
нормативни документи, в които да проме-
нят възрастовите ограничения за членство 
в ТМС и да снемат тесните ограничения за 
ръководствата на Регионалните съвети, като 
се премахне принципа на ротацията и се 
въведат електронни книги за финансовата 
отчетност и членството в Съюза. От всички 
тракийски дружества очакваме да си пред-
ставят всички документи за организацион-
ната отчетност в СТДБ – устав, протоколи, 
списък на членовете и редовно да си отчитат 
задълженията към Съюза – членски внос и 
процент от доходите.

През изминалия период Съюзът оказваше 
съдействие и финансова помощ на тракий-
ските дружества, предоставяйки им безплат-
но тракийски символи и атрибути, помощ за 
ремонти на материалната база, съдействие за 
участие в тракийски мероприятия, за дейст-
ващите тракийски състави и други. Поехме 
и част от съдебните разходи за водени дела 
на някои тракийски дружества. В предсто-
ящия период се очертава рязко ограничаване 
на финансовите възможности на Съюза и за 
съжаление подобна помощ няма да може да 
бъде оказвана. 
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Съюзът издържа меро-
приятията на Тракийския 
научен институт, издава 
в. „Тракия“, издържа дей-
ността на ТЖС и ТМС, 
организира финансовото 
участие на Съюза в нацио-
налните прояви, издава 
Известията на тракийския 
научен институт и тема-
тични заглавия, свързани 
с приоритетите, утвърдени 
от Върховния комитет на 
СТДБ.

На днешното Общо 
събрание предстои да 
приемем Декларация на 
Върховния комитет по ак-
туални проблеми. 

Независимо от нейно-
то съдържание искам да 
насоча вашето внимание 
към един проблем, кой-
то продължава да съществува, при ре-
шаването на който ще се наложи дълги 
години да полагаме непоколебима воля 
и усилия. Става въпрос за поведението 
на Истанбулския патриарх Вартоломей, 
който продължава да се бори с памет-
ника на екзарх Антим Първи, опитва се 
да налага фанариотщина, която за нас 
българите остана в далечното минало, 
но той с цялата си дейност се опитва да 
внесе разкол в православието. Сега, ко-
гато планираме да изведем като водеща 
дата за 2020 г. – 150 годишнината на Ек-
зархията, ще трябва да насочим усили-
ята си и в тази посока. По този въпрос 
ще разчитам на члена на Централното 

ръководство Митрополит Киприан.
Както е прието в нашите отчети тряб-

ва да изразим благодарност за взаимо-
действието и доброто сътрудничество с 
държавните институции:  с президента 
и вицепрезидента на Република Бълга-
рия, министъра културата, министъра на 
образованието, на кметовете на София, 
Варна, Свиленград, Поморие, Малко 
Търново, Средец, Бургас, Стара Загора, 
Крумовград, Чепеларе, Ивайловград, 
Аврен, Смолян и Славейно за добрата 
съвместна дейност и подкрепа, която по-
лучаваме от тях. Благодарност дължим 
и на Корнелия Нинова – председател на 

ПГ на БСП за Бъл-
гария, на доц. д-р 
Георги Йорданов 
и Дора Янкова – 
народни предста-
вители и членове 
на Върховния ко-
митет, на отделни 
п а р л а м е н т а р н и 
групи за фрагмен-
тарна подкрепа по 
отделни въпроси, 
както и на Дирек-
ция по вероизпове-
данията, ГД „Гра-
нична полиция“ и 
Агенция Митници.

Изразявам бла-
годарност на  чле-
новете на Върхов-
ния комитет и на 
Централното ръко-
в о д -
ство. 
С п е -

циално искам да отбеле-
жа приноса на Маргарит 
Петров при ритуалното ос-
вещаване паметниците на 
Капитан Петко войвода и 
за организацията на Нацио-
налния тракийски младеж-
ки събор в Ивайловград. 
Благодаря на зам. предсе-
дателите на Върховния ко-
митет: Геновева Божкова, 
Петър Янков, Гено Пухов 
и Кирил Сарджев и на за-
местник председателите на 
Централното ръководство: 
Краснодар Беломорски, 

Михаил Вълов и ген. Тодор Бояджиев за 
всеотдайната им работа в полза на тра-
кийската кауза. Благодаря и на председа-
телите и членовете на всички тракийски 
дружества, които активно участваха в 
мероприятията на Съюза и отстояват тра-
кийската кауза.

Благодарност за доброто сътрудни-
чество на Българските посолства в Рим и 
Киев, на Генералните консулства в Оде-
са, Одрин и Истанбул и на Екзархийското 
настоятелство начело с Васил Лязе. Спе-
циално внимание заслужава работата ни 
с РАО „Тракия“ и кметовете на общините, 
членуващи там.

За реализацията на инициативите за 
поставянето на паметниците на нашия 
патрон дължим заслужена благодарност 
на Краснодар Беломорски и Стефан На-
чев, за което бяха удостоени с медал „175 
години Капитан Петко войвода“, който 
предлагам да им връчим сега.

ÄÎÊËÀÄ
ÍÀ ÊÐÀÑÈÌÈÐ ÏÐÅÌßÍÎÂ, ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË ÍÀ ÑÒÄÁ ÏÐÅÄ 

ÂÚÐÕÎÂÍÈß ÊÎÌÈÒÅÒ ÇÀ ÄÅÉÍÎÑÒÒÀ ÍÀ ÑÚÞÇÀ ÏÐÅÇ 2019 Ã.

С П О М Е Н
В памет на Петър Ангелов

Александър ГЕРОВ
(15. 5. 1919–22. 12. 1997)
Той бе младеж, когато го разстреляха.
Гърмежите ехтяха във тунела.
„Стреляйте точно!“ устните прошепнаха.
И клюмна на гърди главата смела.

Убийците изтръпнаха. Такава
смърт героична те не бяха виждали.
Тя носи на света безсмъртна слава.
Младежите на нея са завиждали.

Сърцето му, прикътано в земята,
сега тупти със цялата вселена.
Такива като него свободата
донесоха красива и безценна.

КИРИЛ МОМЧИЛОВ

Поетът Александър Геров – политзатво-
рник от март до септември 1944 г., пише за 
Петър Ангелов: „На 18 юли 1944 г. в гар-
низонния затвор в София нахлу трескава 
тълпа от убийци. Фелдфебелът на затвора 
Стоименов отключи една килия и високо 

Бележити тракийци
ПЕТЪР АНГЕЛОВ

извика: „Петър Ангелов, твойта присъда 
днес е била потвърдена. Облечи се по-бър-
зо и се приготви“. Петър Ангелов беше го-
тов – той отдавна очакваше този час. Ръку-
ва се с всички ни, каза: „Другари, простете“ 
и смутено ни се усмихна. След малко из-

трещяха осем  залпа. По-късно научихме, 
че при първия изстрел Петър Ангелов не е 
бил убит. Тогава той изкомандувал: „Мом-
чета, на това ли съм ви учил? Стреляйте 
точно!“

А ние ще продължим разказа за видния 
деец на революционното работническо 
движение, защото Петър Ангелов Дими-
тров – Пиер е и бележит тракиец. Роден 
е на 18 май 1918 г. в с. Караклисе, Димо-
тишко – Гърция . Бил на две години, когато 
родителите му се преселват в село Малки 
Воден, присъединено към село Воден, Бо-
ляровска община, Ямболска област. 

Още като ученик в четвърти клас на 
смесената гимназия в Свиленград се 
включва в редовете на РМС, а по-късно 
става негов организатор и ръководител. 
Участва в ученическата стачка през 1933 
г. Продължава образованието си в гимна-
зията в Хасково. След завършването й се 
записва студент в Юридическия факултет 
на Софийския университет. През 1937 г. 

участва активно в кандидат-студентското 
протестно движение. Активно се включва 
в работата на факултетското ръководство 
на БОНСС. Бойно другарство го свързва с 
Лиляна Димитрова.  

Малцина от четящите днес знаят, че 
Петър Ангелов-Пиер е бил сътрудник на 
партийната група в Централното ръковод-
ство на Тракийската организация и един от 
ръководителите на прогресивното движе-
ние в организацията. От 1942 г. отбива ре-
довната си военна служба в Пещера. През 
1943 г. постъпва в Школата за запасни офи-
цери – ШЗО в София. След завършването 
ù продължава редовната си военна служба 
в школата като адютант на дружина. Там 
ръководи нелегални младежки групи. Ор-
ганизира канал за пренасяне на оръжие. На 
15 февруари 1944 г. е разкрит от фашистко-
то военно разузнаване. Арестуван е заедно 
с Юлия Огнянова, на която по-късно успява 
да изпрати бележка със следното съдържа-
ние: „Бъди твърда като Левски. Днес е го-
дишнината от неговото обесване“. След два 
месеца разпити и инквизиции е закаран в 
гарнизонния затвор. По негова инициатива 
в затвора започва издаването на вестник 
„Уст-вестник“. В първия брой е отпечатана 
забележителната му статия „Смисъл и съ-
държание на един човешки живот“. В нея 
развива мисли за Павел Корчагин, свърз-
вайки го с положението на политзатворни-
ците. В статията пише: „В днешните тежки 
дни няма по-прекрасно от това да отдадеш 
целия си живот, всичките си сили, неизжи-
вяната си младост в борбата за свободна, 
независима, демократична република Бъл-
гария!“ 

Петър Ангелов е осъден на смърт и екзе-
кутиран на стрелбището на ШЗО – София.
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Любомир Шопов:
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ÑÚÁÈÒÈßÒÀ ÍÀ 2019-À
 26 януари – 
Общо събрание 
на СТДБ. Приета 
бе програма 
за честване на 
175 години  от 
рождението на  
Капитан Петко 
войвода

 26 март – Денят на Тракия и 106 години от Одринската 
епопея. Поклонение пред паметника на опълченците

 22 февруари – във Варна бе открит филиал на Тракийския 
научен институт. Филиал бе открит и в Кърджали

 12 април – Тракийското дружество в Стара Загора чества 120 години

 13 април – „Завръщане към корените“ – Десетата 
национална инициатива – среща се състоя в Бургас

 4  май – За 16 път в Поморие – Национален 
тракийски фолклорен  събор „Гергьовден“

 1 юни. Национален 
тракийски младежки 
събор  в местността 
„Илиева нива“ – Ден на 
тракийското дете

   На 18-19 май в Средец  
се състоя „Фолклорен венец 
Божура“ за 27- и път

 28 май – Национален тра-
кийски християнски събор 
„Спасовден“ в лесопарка 
„Бакаджика“

 12 май – 
Празник в 
черквата 
„Св. Георги“ 
в Одрин. 
Тържестве-
но бе осве-
тен новият 
позлатен 
купол на 
храма



ОСНОВНА ЦЕЛ: Засилване вли-
янието на Съюза на тракийските дру-
жества в България като представител и 
защитник на националните интереси, 
моралните и материални права на тра-
кийските българи.

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:
Укрепване на организационно-

то състояние на СТДБ, на основните 
структури и тракийски дружества, чле-
нове на СТДБ.

Отбелязване на значимите дати и 
събития от историята на тракийското 
движение, съгласно утвърдената План-
програма от ВК на СТДБ и по отделни 
програми, утвърдени между Централ-
ното ръководство и тракийските дру-
жества.

Работа по патриотичното възпита-
ние и укрепване на националното са-
мосъзнание на българското население 
в Родопите.

Разширяване на аудиторията на сай-
та на СТДБ и на в. „Тракия“ и увелича-
ване на неговия абонамент.

Популяризиране на тракийското ис-
торическо и културно наследство.

Поддържане паметта за миналото и 
защита на тракийската кауза.

Защита на интересите на тракийски-
те дружества срещу всякакви опити за 
нарушаване единството и финансовата 
стабилност на Съюза на тракийската 
дружества в България, привеждане на 
финансовата дейност в съответствие 
с изискванията на Устава и формира-
не на устойчиви източници на доходи, 
вкл. и чрез привличане на дарители и 
спомоществователи за финансово оси-
гуряване на изпълнението на План-
програмата.

ОСНОВНИ ИНИЦИАТИВИ ПО 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНАТА 
ЦЕЛ:

1. Отбелязване на 150 години на 
Българската екзархия;

2. Завършване на творческата реали-
зация на метростанция „Тракия“;

3. Работа по подготовката на енци-
клопедия „Тракия“; 

4. Отбелязване на 120 години от 
смъртта на Капитан Петко войвода;

5. Тържествено честване на 26 март 
– Ден на Тракия и Одринската епопея в 
София и в страната;

6. Отбелязване на 117 години от 
Илинденско-Преображенското въста-
ние и 107 години от геноцида над тра-
кийските българи.

ОСНОВНИ МЕРОПРИЯТИЯ:
1. Да продължи отстояването на бъл-

гарското духовно начало в църквите в 
Одрин и провеждането на тракийските 
събори и прояви там. Отг. Кр. Премя-
нов, председател на СТДБ; Централно-
то ръководство на СТДБ; срок: посто-
янен

2. Попълване на библиотечния фонд 
на Съюза и качването му в електронния 
архив. Отг. Ваня Стоилова, отговорник 
за библиотеката; срок: 2020 г.

3. Да продължи практиката за пе-
риодични срещи в различни формати 
с Регионалните съвети и тракийските 
дружества по места. Отг. Красимир 
Премянов, председател на СТДБ; Крас-
нодар Беломорски, заместник-предсе-
дател на ЦР на СТДБ; Чавдар Георгиев 
и членовете на ЦР на СТДБ; председа-
телите на тракийските дружества по 
места; срок: постоянен

4. Въвеждане на единните членски 
карти за всички членове на Съюза. 
Отг. Стефан Начев – гл. секретар на 
СТДБ; Чавдар.Георгиев – член на ЦР 
на СТДБ; председателите на тракий-
ските дружества; срок: 2020 г.

5. Засилване работата с индивиду-
алните членове и активното им включ-
ване към дейността на тракийската ор-
ганизация; Отг. Красимир Премянов, 
Стефан Нечев, срок: постоянен

6. Подпомагане на новоизградените 
тракийски дружества за обогатяване на 
дейността им и активното им включва-
не в живота на общините и районите, в 
които се намират.

Отг. Красимир Премянов и Чавдар  
Георгиев; срок: постоянен

7. Работа за ограничаване на опас-
ността от ислямизирането и настъп-
лението на неоосманизма в районите 
с българско население в Родопите; 
Отг. Краснодар Беломорски, замест-
ник-председател на ЦР на СТДБ; ЦР 
на СТДБ; директорът на ТНИ, предсе-
дателите на тракийските дружества в 
Смолян и Доспат, Търговище, Шумен, 
Сливен, Хасково и др.; членовете на 
ВК на СТДБ от посочените региони; 
Председателите на ТМС и ТЖС; срок: 
постоянен

8. Разширяване на аудиторията на в. 
„Тракия“ и увеличаване на абонамента 
му. Отг. главният редактор; предсе-
дателите на тракийските дружества, 
председателите на Регионалните съве-
ти.

9. Привеждане на финансовата дей-
ност на Съюза на тракийските дру-
жества в България в съответствие с 
изискванията на Устава и формиране 
на устойчиви източници на доходи 
за финансово осигуряване на План-
програмата. Отг. Красимир Премя-
нов, председател на СТДБ, проф. 
Стати Статев; членовете на ЦР на 
СТДБ;председателите на тракийски-
те дружества; Даниела Хубчева; срок: 
постоянен

НАЦИОНАЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ:
120 г. от смъртта на Капитан Пе-

тко войвода (по отделен план). Отг. 
Красимир Премянов, председател на 
СТДБ, Тодор Бояджиев, Краснодар Бе-
ломорски, Михаил Вълов, зам. пред-
седатели на ЦР на СТДБ, Геновева 
Божкова, Гено Пухов, Петър Янков и 
Кирил Сарджев – зам. председатели на 
Върховния комитет.

150 г. от учредяването на Българ-
ската екзархи. Отг. Кр. Премянов, 
председател на СТДБ; Краснодар Бе-
ломорски, зам.председател на ЦР на 

СТДБ; НВП Митрополит Киприан
26 март – отбелязване на Деня на 

Тракия в столицата и в страната (по 
отделен план) Отг. Красимир Премя-
нов, председател на СТДБ, председате-
лите на тракийските дружества

Национална инициатива-среща 
„Завръщане към корените“ (по от-
делен план) Отг. Краснодар Беломор-
ски, заместник-председател на ЦР на 
СТДБ; Божана Богданова, член на ВК 
на СТДБ

Традиционни тракийски събори 
в Одрин (май, по отделен план) Отг. 
Краснодар Беломорски, заместник-
председател на ЦР на СТДБ; Кирил 
Сарджев,заместник-председател на ВК 
на СТДБ, Величка Вангелова и Марга-
рит Петров – членове на ВК на СТДБ 

Национален тракийски фолкло-
рен събор „Гергьовден“ – Поморие 
(май, по отделен план) Отг. Елена 
Мурджева, член на ЦР, председател на 
ТД-Поморие и съпредседател на ТЖС

Национален фестивал Фолкло-
рен венец „Божура“ – Средец (май, 
по отделен план, съвместно с Общи-
на Средец) Отг. Тодор Бояджиев, за-
местник-председател на ЦР на СТДБ; 
Гено Пухов – председател на Регионал-
ния съвет, Бургас; Божанка Николова, 
председател на тракийското пдруже-
ство „Лазо Лазов“ в Средец; Стефан 
Начев, главен секретар на СТДБ

Национален тракийски фолкло-
рен събор „Св. Св. Константин и 
Елена“ – Бродилово (май, по отделен 
план) Отг. Тодор Бояджиев, замест-
ник-председател на ЦР на СТДБ

Полагане на венци по случай 2 
юни от името на СТДБ в Рим и в 
Киев. Отг. Красимир Премянов; ЦР на 
СТДБ; Срок: 2 юни 2020 г.

Национален тракийски младеж-
ки събор „Илиева нива“ (юни, по 
отделен план, съвместно с община 
Ивайловград). Отг. Ръководството на 
ТМСБ; Маргарит Петров, член на ВК 
на СТДБ; Ангел Петров, член на ЦР 
на СТДБ; Кирил Сарджев, заместник-
председател на ВК на СТДБ

Национална инициатива-експеди-
ция „По обратния път на дедите ни“ 
(юли, по отделен план). Отг. Красно-
дар Беломорски, заместник-председа-
тел на ЦР на СТДБ; Божанка Богдано-
ва, член на ВК на СТДБ

Национален тракийски християн-
ски събор „Спасовден“ – Ямбол (по 
отделен план). Отг. М. Вълов, замест-
ник-председател на ЦР на СТДБ

Национален тракийски събор 
„Богородична стъпка“ (август, по от-
делен план) 

Отг. Цанко Атанасов, член на ЦР на 
СТДБ и председател на тракийското 
дружесдтво в Стара Загора

117 години Илинденско-Преобра-
женско въстание (август, по отделен 
план, съвместно с Община Малко 
Търново). Отг. Красимир Премянов, 
председател на СТДБ; ген.Тодор Боя-
джиев, заместник-председател на ЦР 
на СТДБ; Стефан Начев, главен секре-

тар на СТДБ; Михаил Вълов, замест-
ник-председател на ЦР на СТДБ; чл. 
кор. проф. Васил Проданов, директор 
на ТНИ; д-р Ваня Стоянова, научен се-
кретар на ТНИ; Гено Пухов, зам.-пред-
седател на ВК на СТДБ

Национален тракийски събор в с. 
Славейно (август, по отделен план) 
Отг. председателят на тракийското 
дрлужество в Славейно; Дора Янкова- 
член на ВК на СТДБ, и председателят 
на  тракийското дружество в Смолян

Национален тракийски женски 
събор с. Аврен (септември, по от-
делен план). Отг. Веселин Костов, 
председател на тракийското дружество 
в Крумовград и член на ВК на СТДБ; 
Елена Мурджева и Ваня Мечева, съп-
редседатели на ТЖС

107 години от разорението на тра-
кийските българи – Маджарово (ок-
томври, по отделен план, съвместно 
с Община Маджарово). Отг. Краси-
мир Премянов, председател на СТДБ, 
Кирил Сарджев, заместник-председа-
тел на ВК на СТДБ

Пети национален конкурс „С пе-
сните на Калинка Згурова“ – Бургас 
(по отделен план). Отг. Тракийското 
дружество „Странджа“ – Бургас

Национални хайдушки празници 
„Капитан Петко Войвода“ – Чепе-
ларе (по отделен план, съвместно с 
Община Чепеларе). Отг. Краснодар 
Беломорски, зам.-председател на ЦР 
на СТДБ; Дора Янкова- член на ВК и 
председателят на тракийското друже-
ство в Смолян.

Представяне по степен на готов-
ност на съдържанието на първите 
томове на енциклопедия „Тракия“. 
Отг. проф. В. Проданов, директор на 
ТНИ; Красимир Премянов, председа-
тел на СТДБ; проф. Стати Статев, член 
на ЦР на СТДБ; Срок: 2020 г.

Обучение – семинар на тракий-
ския актив по актуални текущи и 
стратегически въпроси на организа-
цията и др. Отг. Кр. Премянов – пред-
седател на СТДБ; Чавдар Георгиев- 
член на ЦР на СТДБ и Стефан Начев 
– гл.секретар; срок: април

Участие в дейността на РАО „Тра-
кия“. Отг. Красимир Премянов, пред-
седател на СТДБ

Съдържателен и разнообразен 
културен афиш на Литературния 
салон „Тракия“, плод на сътрудни-
чеството между СТДБ и Издателство 
„Захарий Стоянов“. Отг. Иван Гра-
нитски; Тодор Коруев – гл. редактор на 
в. „Тракия“

Национални са само тези меро-
приятия, които присъстват в План-
програмата на Съюза, утвърдена от 
Върховния комитет на СТДБ. Пла-
нът за реализиране на събитията от 
План-програмата се изготвя от опре-
делените отговорници и се съгласува 
с докладна записка до Централното 
ръководство на СТДБ три месеца 
преди провеждането им. Неразделна 
част от него са сценарият, списъкът 
на гостите и финансовият разчет.
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ПЛАН ПРОГРАМА ЗА РАБОТАТА  
НА СТДБ ПРЕЗ 2020 г.



Елена Алекова и Вла-
димир Арденски станаха 
първите носители на Нацио-
налната награда „Николай 
Хайтов“, която бе връчена 
в Смолян от кмета Николай 
Мелемов.Елена Алекова е 
удостоена за книгата „Ро-
допа е предел“, издание на 
СТДБ, а Владимир Арденски 
за „Светлинки от мрака“ – 
първата книга от поредицата 
за учителите в Родопите. На-
градата се връчва по случай 
100 годишнината на народ-
ния писател Николай Хайтов 
и по идея на Община Смолян 
и Съюза на българските пи-
сатели. Те обявиха конкурс 
за книги с белетристични 
или публицистични творби 
на творци от цялата стра-
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ВЪЗПОМИНАНИЕ
КОНТРААДМИРАЛ О.З. 

ДИЧО СТЕФАНОВ УЗУНОВ
(1 юни 1921 г. – 11 януари 2015 г.)

ПЕТ ГОДИНИ БЕЗ
Достойния, авторитетния и ува-

жаван български офицер, пример за подчинени, колеги и 
приятели. Всепризнтат специалист по Международно мор-
ско право. Истински патриот, предан и отстояващ на дело 
идеалите на свободна, независима и благоденстваща Бъл-
гария, влюбен в своята Родопа планина. Изследовател на 
миналото на родния край, превъзходен публицист. Активен 
деятел на тракийското движение и пламенен защитник на 
тракийската кауза. 

ПРАЗНИК НА ТИКВАТА

Теодора Каракостова – Кърджали .................3 февруари 
Христо Калоферов – Варна ................3 февруари 1948 г.
Митрьо Митрев – Карнобат ...............5 февруари 1937 г.
Мария Божкова – София ....................7 февруари 1952 г.
Андон Андонов – София .................. 12 февруари 1938 г.
Николина Белчева – Любимец ........ 14 февруари 1944 г.
Коста Льондев – Свиленград ........... 15 февруари 1939 г.
Тодор Каваков – Димитровград...... 28 февруари 1946 г.

Централното ръководство на 
Съюза на тракийските дружества в България 

и редакцзионната колегия на вестник 
„Тракия честитят на рождениците на 

Съюза през месец февруари:

Честито!
„ÌÀËÊÈÒÅ ÏÀÇÈÒÅËÈ ÍÀ 
ÁÚËÃÀÐÑÊÈÒÅ ÒÐÀÄÈÖÈÈ”

На 14 януари се 
навършват 157 г. от 
рождението на ака-
демик Любомир Ми-
летич (1863–1937). Той 
е първият български 
учен, описал геноцида 
над тракийските бъл-
гари през 1913 г. във 
фундаменталния труд 
,,Разорението на тра-
кийските българи“, в 
която пресъздава исто-
рията на Тракия и бъл-
гарската трагедия през 
Междусъюзническата 
война.

Любомир Милетич 
е автор на 400 труда – 

книги и монографии, студии, рецензии и др., много от 
които са на немски, френски, сърбохърватски и руски. 
Той ни завещава редица трудове на тракийска тематика 
като: „За Тракия“, „Родна Тракия“, „В Македония и Од-
ринско“, „Западна Тракия и договорът за мир в Ньой,“ 
„История на Гюмюрджинската република“, както и мно-
гобройните публикации и доклади, свързани с трагедия-
та, преживяна от тракийските българи през 1913 г.

Представители на Съюза на тракийските дружества 
в България и Националната тракийска инициатива „За-
връщане към корените“ с председател Божанка Бог-
данова поднесоха цветя от името на тракийци и пото-
мците на тракийските бежанци на паметната плоча на 
Любомир Милетич в София на ул. „Шипка“ 21.

ÏÎÊËÎÍ ÏÐÅÄ ÄÅËÎÒÎ ÍÀ 
ÀÊÀÄ. ËÞÁÎÌÈÐ ÌÈËÅÒÈ×

ÅËÅÍÀ ÀËÅÊÎÂÀ È 
ÂËÀÄÈÌÈÐ ÀÐÄÅÍÑÊÈ – 
ÍÎÑÈÒÅËÈ ÍÀ ÍÀÃÐÀÄÀÒÀ 
„ÍÈÊÎËÀÉ ÕÀÉÒÎÂ”

ИЗ РЕДАКЦИОННАТА ПОЩА
Освен участие в мно-

гото организирани меро-
приятия от тракийското 
дружество „Странджа“ в 
Бургас с председател Сте-
фан Колев, ние, тракийци-
те от „Златна есен“ – жк 
„Меден рудник“ и от „Ге-
орги Кондолов“ в с. Лива-
да поддържаме отколешно 
приятелство. Получихме 
любезна покана заедно 
да отбележим традицион-
ния за с. Ливада празник 
на тиквата. Приятелите 
ни посрещнаха с погача и 
шарена сол. Домакините 
ни настаниха на масата 

покрай тертеплийски под-
редени вкуснотии и пити-
ета, приготвени от тиква. 
Председателката на тра-
кийското дружество „Ге-
орги Кондолов“ в с. Лива-
да Елена Атанасова откри 
празника с кратко експозе 
за дейноста им. Нашата 
председателка Катерина 
Колева поздрави домаки-
ните с коледните и нового-
дишните парзници.

На празник като на 
празник. Българинът 
знае да се весели. Песни 
пяха децата от фолклор-
ната група на „Георги 

Кондолов“. Ние също се 
представихме с детска 
фолклорна група и  ин-
дивидуални изпълнения. 
Домакините бяха подгот-
вили и други забавления. 
Кичка Радева ни „измъ-
чи“ с гатанки, поговорки 
и пословици, а Елеонора 
Калчева ни запозна с про-
изхода и ползите от тик-
вата. Приготвена бе и за-
бавна томбола с продукти 
– собствено производство 
– тикви, лешници, праз, 
ряпа и др. 84-годишната 
баба Кера рецитира хумо-
ристични стихове, а Радка 

Парушева ни забавлява с 
песни и хумор в стил „Не 
съм от тях“.

Слава на хората от село 
Ливада. След голямата 
трагедия, която преживяха 
преди две години – навод-
нението на селото, у тях 
е останал високия дух на 
българина, независимо, че 
още преодоляват щетите.

Ние от „Златна есен“ 
си тръгнахме за Бургас с 
препълнени от ведро на-
строение сърца и заредени 
с положителни емоции.

Антоанета А. Неделчева
ПК „Златна есен“ – Бургас

на, които пишат в 
Хайтовата литера-
турна традиция, а 
произведенията им 
са с ярки художест-
вени и обществе-
нозначими качест-
ва, посветени или 
свързани с Родопа 
планина, с родо-
любиви и хуманни 
послания. Другото 
условие беше кни-
гите да бъдат изда-
дени през периода 
2017–2019 година. 
По здравословни 
причини Влади-
мир Арденски не 
присъстваше на 
награждаването, а 
Елена Алекова по-

лучи наградата от кмета на 
Смолян Николай Мелемов.

Церемонията по връчва-
нето на наградата се водеше 
от Светозар Казанджиев, 
който прочете своето есе, 
публикувано в сборник, оза-
главен „Родолюбецът“, из-
даден специално по повод 
100-годишнината от рожде-
нието на Хайтов. В него са 
включени 12 есета на бъл-

гарски писатели. 
Сборникът бе 
представен от 
председателя на 
Съюза на българ-
ските писатели 
Боян Ангелов. 

С п е ц и а л н и 
награди бяха 
връчени на дъ-
щерята на Ни-
колай Хайтов 
Елена Хайтова 
за книгата „Орли 
от пламък“ и на 
Крум Филипов за 
книгата „Авиато-
рът“. Церемони-
ята отново завър-
ши с изпълнения 
на Фолклорен ан-
самбъл „Родопа“. 

На 15 януари т.г. в Гарнизо-
нен военен клуб в Бургас мал-
ките бургазлии изнесоха кон-
церт под надслов: „Малките 
пазители на българските тра-
диции“. Организатори на ро-
долюбивата проява са тракий-
ското дружество „Странджа“ с 
председател Стефан Колев и 
Съюзът на офицерите и сер-
жантите от запаса и резерва. 
Децата на Бургас изпълниха 
народни песни и пресъздадо-
ха древни български традиции, 
с което показаха, че българ-
ският дух е жив при тези, на 
които принадлежи бъдещето 
на България. Концертът беше 
отразен от бургаските медии.

 Eлена Алекова и кмета Николай Мелемов
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 17 август – 
Поклон пред  
легендарното 
Тракийско 
Оборище. 
Президен-
тът Румен 
Радев откри 
честването на 
Петрова нива

 24 август – „Богородична стъпка“ – тракийски фолклорен събор в Старозагорските бани

 На 13 декември във Варна се състоя научна конференция на тема „Исторически 
и съвременни измерения на делото на Капитан Петко войвода“

 21 септември В с. Аврен – национа-
лен тракийски събор, организиран от 
Тракийския женски съюз

 18 декември. Президентът Румен Радев откри бюст-паметник на Ка-
питан Петко войвода в „Алеята на бележитите българи“ в Борисовата 
градина в столицата

 На 16 ноември тържествено бе 
открит паметник на Капитан Петко 
войвода на границата с Гърция

 21–23 септември – За 
трети път в Чепеларе „Хай-
душки празници „Капитан 
Петко войвода“

ÑÚÁÈÒÈßÒÀ ÍÀ 2019-À


