
НАЦИОНАЛЕН ВЕСТНИК

Брой 3  год. XCV  9 февруари 2018 г.  цена 0,40 лв. www.stdbg.org

ТРАКИЙЦИТЕ ОТ ГРАД СРЕДЕЦ 
С НОВ ПРЕКРАСЕН ДОМ

На стр. 5

Многофункционална 
зала за репетиции на ан-
самбъл „Китна Тракия“ 
на ул. „Ген. Карцов“ в 
Хасково бе открита на 
31 януари т.г. с водосвет, 
песни и танци, и с топли 
слова. На тържеството 
присъстваха председате-
лят на СТДБ Красимир 
Премянов, заместник-
областният управител на 
Хасково Стефка Здрав-
кова, първият секретар 
на Генералното консул-
ство в Одрин Радослава 
Кафеджийска, замест-
ник-председателите на 

ÀÍÑÀÌÁÚË 
„ÊÈÒÍÀ ÒÐÀÊÈß” 

ÈÌÀ ÍÎÂÀ 
ÌÎÄÅÐÍÀ ÇÀËÀ

Председателят на тра-
кийско дружество „Геор-
ги Сапунаров“ в Хасково 
Кирил Сарджев, земест-
ник-председател на Вър-
ховния комитет на СТДБ 
не скри, че е щастлив, 
тъй като след 60 години 
ансамбълът ще има вече 
собствена зала за репе-
тиции. Той изтъкна, че 
тя бе сътворена с помо-
щта на 42-ма дарители (в 
залата има почетно таб-
ло с имената им) и благо-

дари на СТДБ за 
материалната и 
моралната под-
крепа, и на да-
рителите, някои 
от които освен с 
пари са помог-
нали и с личен 
труд. „Сбъдна се 
една наша мечта. 
Дано потомците 
разберат, че това 
е направено и за 
тях. Когато си 
поставяме го-
леми цели и ги 
осъществяваме, 
сме с гордо вдиг-
нати глави.“ – за-
яви той.

К р а с и м и р 
Премянов под-
крепи думите на 
Сарджев, че ко-
гато сме единни 
в нашите идеи 
и цели пости-
гаме успехи. 
Напомни, че 

наистина днес денят е 
хубав за тракийската 
кауза, тъй като освен 
придобивката на ха-
сковци, днес в Средец 
бе открит тракийски 
дом, идваме направо 
оттам. Той поздра-
ви присъстващите с 
новата придобивка 
– многофункционал-
ната зала, в която ще 
репетира, ще се под-
готвя тракийският 
ансамбъл, който съх-
ранява незаменимия 
тракийски фолклор.

С усилията на тракийското дружество 
в Хасково и с подкрепата на дарители 
бе осъществено това родолюбиво дело

×ÅÑÒÈÒÎ 
ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ 
ÕÐÈÑÒÎÂÎ!
ÙÀÑÒËÈÂÀ 

ÍÎÂÀ ÃÎÄÈÍÀ!

ÄÅÊËÀÐÀÖÈß 
 ÍÀ 

ÂÚÐÕÎÂÍÈß ÊÎÌÈÒÅÒ ÍÀ ÑÒÄÁ
Посрещнахме Новата 2018 година с неразколе-

бана вяра в правилността и силата на тракийска-
та кауза. Съюзът на тракийските дружества ще 
продължи да следва заветите на нашите предше-
ственици да се борим за историческата истина 
и правата на потомците на бежанците от Тракия 
и Мала Азия. Изпълнен с решимост СТДБ ще 
продължи да следва линията за ангажиране на 
държавните институции в Република България с 
крайна цел – двустранно уреждане на тракийския 
проблем между Турция и България. 

Водени от своя девиз „Не забравяй, но не от-
мъщавай“, ние свято тачим паметта на избитите и 
прогонени от редовната турска армия от собстве-
ната им земя през 1913 г., стотици хиляди наши 
предци. Земята им – над три и половина милиона 
декара златни ниви, градини и лозя е конфис-
кувана от турската администрация. Затова тра-
кийският въпрос не е частен, а междудържавен, 
и който твърди обратното поема върху себе си 
тежка историческа отговорност. България е част 
от ЕС и ние трябва да се опитаме да превърнем 
този проблем във въпрос на отношенията между 
ЕС и Турция. Ние не търсим сметка от днешните 
турски власти за стореното преди много десети-
летия. Ние не търсим политизиране на тракийски 
въпрос и използването му за вътрешни и външни 
цели. Ние настояваме за обективно разглеждане 
на историческите факти и за уреждане на про-
блема по справедлив и достоен и за двете страни 
начин.

Променящата се геополитическа ситуация на 
съотношение на силите и промените в Турция 
след референдума по посока на отказ от кема-
листкия секуларизъм към воденето на по-активна 
неоосманистка и ислямистка политика, повиша-
ват значимостта на това, което правят СТДБ, ТНИ, 
в. „Тракия“ и тракийските дружества по места в 
защита на националните интереси. 

През първото полугодие на 2018 г. Република 
България е председател на Съвета на ЕС. Това ни 
предоставя добри възможности за популяризира-
не на истината за събитията от 1913 година. Нека 
ги използваме в името на ТРАКИЙСКАТА КАУЗА!

20.01.2018 г.  ВК на СТДБ
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СТДБ Михаил Вълов и 
Краснодар Беломорски, 
главният секретар на 
Съюза Стефан Начев, 
председателите на тра-
кийски дружества Тодор 
Каваков – Димитров-
град, Маргарит Петров 
– Харманли, Михаил 
Димитров – Любимец, 
членовете на Върховния 
комитет Хубен Стефа-
нов и Тодор Коруев. 

Тържеството започ-
на с изпълнения на 
фолклорна формация 
„Тракийска дъга“ и на 
танцьорите от предста-

вителния ансамбъл за 
народни песни и танци 
„КитнаТракия“ към тра-
кийско дружество „Ге-
орги Сапунаров“ и чи-
талище „Тракия – 2008“. 
Председателката на чи-
талището Димитрийка 
Христова, която откри 
тържеството подчерта, 
че денят е хубав за тра-
кийци и Хасково, защо-
то се сбъдва желанието 
на ансамбъла да има 
собствена зала за репе-
тиции, а това ще рече за 
съхраняване на българ-
ските танци и песни. 
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Съюзът на тракийските дру-
жества в България с тревога и 
безпокойство следи разгърна-
лата се дискусия в обществото 
относно предложението за ра-
тификация на т.н. Истанбулска 
конвенция за ненасилие срещу 
жените и децата.

Ние изцяло се присъединя-

Продължение от 1-а стр.

Ä Å Ê Ë À ÐÀ Ö È ß
ÍÀ ÖÅÍÒÐÀËÍÎÒÎ ÐÚÊÎÂÎÄÑÒÂÎ ÍÀ ÑÚÞÇÀ ÍÀ 
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ВЪЗКРЪСНА „СВЕТИ СТЕФАН“...

Обществото ни отдавна не е било толкова по-
ляризирано и бръмчащо като кошер. В крайна 
сметка се оплетохме всички като кукувича прежда 
и не може да се види къде ще излезе краят на Ис-
танбулската конвенция. Това каза в ефира на bTV 
отец Боян Саръев. Имам чувството, че тази конвен-
ция я направиха, за да се разделят хората – не само 
политически, но и полово. Тази конвенция се оказа 
чудовищна манипулация – не само върху българ-
ския народ, но и върху всички, които са притискани 
да я приемат. Тя е нескопосано написана, с много 
двусмислени и объркващи изрази.

Говорят ни за насилието върху жени и деца и 
злоупотребявайки с тези тънки струни се оказва, 
че става дума за социални полове, гей бракове, ма-
кар че това не е директно написано. В член 3 става 
дума за социален пол – такъв пол няма, половете 

са определени с раждането – човек се ражда мъж 
или жена, заяви отец Саръев. Най-голямата грижа 
на дявола е да се прави, че не съществува. Ако по-
стигне това, той е постигнал всичките си цели да 
въведе в заблуждение и унищожи човешкия род. 
Намирам отговора в член 3 на конвенцията, където 
се говори за социален пол – внушава се човек да 
се освободи от диктата на природата, посочи све-
щеникът.

Бог ни обича такива каквито ни е сътворил 
– мъже и жени. Ако Бог искаше трети пол, щеше 
да създаде такъв. Човечеството върви към бавно, 
но сигурно полудяване и се опитва да се противо-
постави на своята собствена природа. Въпросът с 
хомосексуалността трябва да си остане личен про-
блем, не може да се превръща в норма и да става 
държавна политика, подчерта отец Боян Саръев.

ваме към позициите по този 
важен въпрос на Българската 
православна църква, на ви-
дни български интелектуалци 
и различни неправителствени 
организации. Това е така, за-
щото като тракийци винаги сме 
следвали и следваме нашите 
изконни духовни ценности и 

традиции, в които семейство-
то, майката и православието са 
свещени и трябва да бъдат за-
криляни и пазени.

Ето защо считаме, че тази 
конвенция не бива да бъде ра-
тифицирана от българския пар-
ламент, а що се отнася до наси-
лието над жени и деца, което 

за нас е недопустимо, следва 
да се приемат по-твърди мерки 
във вътрешното ни законода-
телство, за бъде то адекватно 
на европейското.

Припомняме, че български-
те закони гарантират укрепва-
нето на българското семейство 
и те могат още повече да се 

развият в тази посока, а равно-
поставеността между половете 
винаги е била реалност. 

Убедени сме, че само така 
ще бъде съхранена нашата бъл-
гарска идентичност и спазен 
основният европейски прин-
цип за единство в многообра-
зието.

Обществото ни отдавна не е било толкова по-

Отец Саръев: Истанбулската конвенция е 
чудовищна манипулация, а хомосексуализмът – 
дяволско внушение

И благодари от името на Съюза на 
домакините – Сарджев и следовници, 
на местната власт, на г-жа Кефеджий-
ска и на 42-ата дарители, подпомогнали 
реализацията на проекта.

Ако имах шапка щях да я сваля пред 
вас за стореното, заяви Радослава Кафа-
джийска и и изказа лична и служебна 
благодарност на тракийското дружество 
в Хасково за сътрудничество с консул-
ството, както и дружествата в Харман-
ли, Свиленград, Несебър и др. 

Преди хасковски свещеници да отс-
лужат водосвет за здраве и благоден-
ствие, председателката на читалище 
„Тракия – 2008“ Димитрийка Христова, 
която водеше тържеството, обяви име-
ната на трима, които са превърнали ра-
ботата по залата наистина в свое лично 
дело, а това се Кирил Сарджев, Анета 
Георгиева и Руско Русев. Бяха им под-
несени пищни букети.

Лентата прерязаха Красимир Премя-
нов, Радосвета Кафеджийска и Кирил 
Сарджев. Присъстващите разгледаха 
залата и бяха почерпени от тракийското 
дружество. В едни от ъглите са подреде-
ни отличията, дипломите и купите, кои-
то ансамбъл „Китна Тракия“ е печелил. 
Те, убедени сме, ще се множат.

ÀÍÑÀÌÁÚË „ÊÈÒÍÀ ÒÐÀÊÈß” ÈÌÀ ÍÎÂÀ...

 Духовникът смята, че международният документ 
е създаден заради третия пол и гей бракове
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Уважаеми членове на Вър-
ховния комитет,

Нашата дейност през 2017 г. 
премина в сложни и противоречи-
ви, вътрешни и международни ус-
ловия. Сред факторите, влияещи 
на международното и вътрешно  
развитие следва да отбележим по-
значимите:

На първо място се открояват 
геополитическите и геоикономи-
ческите промени, а те са сходни 
с тези, до които доведе съветската 
перестройка през 80-те години на 
20 в. Разпадането на биполярния 
свят ориентира България към ла-
гера на победителите в „Студената 
война“. Тази едностранна и неба-
лансирана преориентация доведе 
до противоречиви резултати в ико-
номически и демографски план, и 
повишена несигурност за страната 
ни. Загубихме традиционни паза-
ри, които не можахме да компен-
сираме с нови. Страната ни стана 
член на НАТО като превърна до-
скорошните си съюзници в проти-
вници, загърбвайки историческите 
връзки с Русия. Днес сме свидете-
ли на сходен процес, който проти-
ча този път в САЩ под лозунга на 
Тръмп: „Ще направя Америка от-
ново велика“. Стремежът да се за-
пази доминиращата роля на САЩ 
в света е съпътстван  от методи и 
подходи, различни  от традиционно 
установените след Втората светов-
на война. Този стремеж за световно 
господство на всяка цена, доведе 
до нарастващи геополитически на-
прежения и геополитическа битка 
в един все по-мултиполярен свят. 
На този фон Европейският съюз е 
изправен пред неясна перспектива.

В условия на криза на неоли-
берализма и на либералната де-
мокрация, всички видове проти-
воречия се засилват, увеличава се 
неопределеността на все повече 
процеси. Наблюдава се процес на 
деглобализация, продължава гра-
бежът на най-интелектуалното и 
най- доброто от България от разви-
тите западни страни с всевъзмож-
ни методи и без никакви компен-
сации. Със съжаление може да се 
констатира, че страната ни безвъз-
вратно се превръща в кадрови до-
нор на Европа, губейки голямата 
част от своите професионалисти и 
млади хора, които напускат Бълга-
рия. На практика суверенитета ни 
вобластта на икономиката, нацио-
налната сигурност и външнатапо-
литика е значително ограничен. 
И когато все повече европейски 
държави при вземане на решения 
по най-важните въпроси отстояват 
своите национални интереси, Бъл-
гария остава пасивен наблюдател.

Историята ни учи, че Балканите 
са се превръщали в „буре с барут“ 

ÄÎÊËÀÄ ÍÀ ÊÐÀÑÈÌÈÐ ÏÐÅÌßÍÎÂ, 
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË ÍÀ ÑÒÄÁ, 

ÏÐÅÄ ÂÚÐÕÎÂÍÈß ÊÎÌÈÒÅÒ 
ÇÀ ÄÅÉÍÎÑÒÒÀ ÍÀ ÑÚÞÇÀ ÏÐÅÇ 2017 ã.

Любомир Шопов:

тогава, когато са протичали мулти-
полярни битки и се еразпадал пре-
дходният политически ред.   Днес 
българското правителство се опит-
ва да реагира на тези процеси като 
използва европейското председа-
телството на страната ни за обе-
диняване на Балканите и включ-
ването им в Европейския съюз. В 
същото време това става в конте-
кста на битката на САЩ с Русия в 
региона иопитите водещият пра-
вославен геополитически фактор 
да бъде отстранен изцяло от Бал-
каните и най-вече от страни като 
Македония, Сърбия, Черна гора, в 
които Русия е имала традиционно 
влияние и връзки. В този контекст 
са усилията за присъединяването 
на тези държави към ЕС и НАТО. 
Превръщането на региона все по-
вече в място на битка между голе-
мите сили неизбежно има отраже-
ние и върху вътрешния живот на 
България, където поляризацията 
не само в социално-икономиче-
ско, но и в идейно и политическо 
отношение се засилва. Може да се 
очакват опити от различни посоки 
да се използва и Съюза на тракий-
ските дружества в угода на поли-
тическата конюнктура.

На второ място се откроява 
ситуацията в Турция след така 
нар. опит за преврат. Послед-
валият референдум превърна 
нашата съседка в президентска 
република. Това доведе до цен-
трализация на всички процеси 
и масовите чистки на стотици 
хиляди хора. На практика сме 
свидетели на реален отказ от 
секуларизма на Кемал Ататюрк, 
ускоряване на ислямизацията и 
засилване на неоосманистка по-
литика. Турското ръководство 
демонстрира все по-често опити 
за ревизия на международните 
договори, сключени по време-
то на Кемал Ататюрк в т.ч. и с 

балкански държави. За първи 
път така открито и без задръжки у 
нас бе финансирана партия, създа-
дената с активното съдействие на 
турското правителство. В тези ам-
биции на Турция бяха  използвани 
и българските изселници в южната 
ни съседка, за да гласуват удобно 
и в тон с неоосманистката полити-
ка. Особена тревога предизвикват 
перманентните опити българските 
мюсюлмани да се ислямизират и 
идентифицират с турската държа-
ва и да се използват директно като 
инструмент за прокарване на неос-
манистка политика.

Горепосочените процеси се 
развиват в условия, в които геопо-
литически Турция е във възход, 
който е несравним с целия предхо-
ден период. Днес тя е демографски 
гигант, много по-мощна като чо-
вешка сила и младежка възраст на 
населението в сравнение с всички 
останали балкански страни. Тази 
тенденция ще се засилва през 
следващото десетилетие, когато 
може да очакваме, че тя ще стане 
два пъти по-голяма по брой на на-
селението от всички останали дър-
жави на Балканите, взети заедно. 
Тя представлява и военен гигант 
с осем пъти по-голяма армия от 
българската, използвана неведнъж 
директно във военни операции на 
чужда територия, без да се съобра-
зява с международни закони – така 
бе в Кипър. В момента тя създава 
военни бази в чужбина, за да може 
в условия на отслабване на остана-
лите сили да действа необезпокоя-
вана на чужда територия.

Знаем, че първият геноцид в 
Европа, извършен над тракийските 
българи става във времето преди 
Първата световна война, когато 
пак се наблюдава геополитическа 
битка. Досега нашето правител-
ство и парламент не са посмели да 
приемат декларация, в която ясно 

да кажат истина-
та за  станалото  
тогава, да  искат 
признаване и офи-
циално извинение 
за геноцида, както 
и материално обез-
щетение за загра-
бените тракийски 
имоти. Може да 
се предполага, че 
в новите условия 
Турция  с много 
по-голяма решител-
ност  ще отхвърля 
исканията на тра-
кийските българи 
и ще претендира за 
цяла Тракия като 
нейно османистко 
минало. В момен-
та текат процеси 
на обезлюдяване 

на българските територии около 
турската граница откъм българско 
население, нарастване на ислям-
ското население, увеличаване на 
покупките на земя от страна на 
турски граждани на наша терито-
рия. Ако турският президент не 
изпитва притеснение да призовава 
турските граждани в най-мощната 
страна в Европа, каквато е Герма-
ния да „дадат урок“ на Меркел и 
Шулц за изборите там, то очевидно 
е, че спрямо малки и много по-без-
помощни страни като нашата, той 
може да си позволи много повече. 
Както се видя от проведената от 
ТНИ, СТБД и УНСС конференция, 
посветена на ситуацията в Турция 
след преврата и нейните неоосма-
нистки и ислямистки претенции 
към България и Балканите, през 
последните три десетилетия ос-
новният наш разузнавателен и екс-
пертен потенциал по отношение 
на Турция е унищожен, предаден 
и това тепърва ще става проблем 
за страната ни. Това от своя страна 
рязко увеличава ролята на  Съюза 
на тракийските дружества  и на 
Тракийския научен институт като 
организации, които трябва мно-
го по-внимателно да следят този 
процес, да обединяват и събират 
експертите в тази област и да алар-
мират българските институции за 
нарастващите опасности за Бълга-
рия. Очевидно е, че Съюзът на тра-
кийските дружества и Тракийският 
научен институт ще трябва да сле-
дят и заемат много по-решителни 
позиции по въпросите на ислями-
зацията на българското население 
с помощта на турския Дианет, 
злоупотребите с мултикултурали-
зма, използването на политически 
партии за чужди интереси, да се 
търсят нови решения за двойното 
гражданство, да настояват за при-
лагането на реципрочни мерки на 
тези, които се прилагат там към на-

шите граждани. В Турция напри-
мер, ако си българин, но си турски 
гражданин, нямаш право да ходиш 
на училище да изучаваш български 
език. Имат ли право протурските 
партии при това положение непре-
къснато да настояват за изучаване 
на официален турски език, още 
повече че това съвсем не е майчи-
ният език на българските турци? 
Ще трябва много по-силно да се 
говори истината за геноцида над 
тракийските българи, да се крещи, 
че е недопустимо на българска те-
ритория да има паметници на тур-
ски терористи, убивали български 
деца и жени, взривявали влакове 
и край тях да се правят годишни 
чествания.

На трето място възникна се-
риозна необходимост да насочим 
вниманието си към организа-
ционното състояние на СТДБ. 
Тази необходимост бе продик-
тувана от опитите за разкол и 
откъсване на определени ор-
ганизации от Съюза, свързани 
с лични и/или политически и 
материални интереси на някои 
местни лидери. Практиката по-
казва, че често егоцентризмът е 
удобен инструмент за манипули-
ране и използване от вътрешни, 
а вероятно и външни фактори, 
особено за организации, които 
по презумпция са в противоре-
чие с интересите на други дър-
жави. Дали съзнателно или не, 
поведението на наши доскорошни 
колеги обслужва чужди интереси. 
В този смисъл следва да тълкуваме 
опитите да се обезсилят морална-
та, идейната и патриотична дей-
ност на националната тракийска 
организация чрез разколническа 
дейност, чрез интригантство и 
лъжи, чрез заграбване на имуще-
ство, което не им принадлежи, и 
ако е възможно да наложат собст-
вен контрол върху Съюза. Следва 
да се отбележи, че СТДБ реагира 
незабавно на този тип действия, 
предприемайки мерки в няколко 
основни посоки:

– първо – спазване на българ-
ското законодателство и правила-
та, на основата, на които функцио-
нира СТДБ, които

предполагат съответни права 
върху собствеността и задължени-
ята на организациите;

– второ – изолиране на отцеп-
ниците, създаването юридически 
и организационно по-активни и 
силни организации в съответните 
региони, за да можем да сведем до 
минимум резултатите от разколни-
ческата дейност по ликвидацията 
на СТДБ и да използваме станало-
то за допълнително укрепване на 
всички основни организации.
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Следва да се отбележи, че тези 
действия имаха успех и Съюза на 
тракийските дружества постепен-
но излиза от тази ситуация по-си-
лен и по-обединен. Върви успешно 
създаване и укрепване на нови ор-
ганизации. Може да очакваме, че 
енергията на разколниците и руши-
тели на Съюза ще продължи с опит 
да създават алтернативна на СДТБ 
организация, която да се опита да 
изземе неговите функции и финан-
сиране. С успешно взаимодействие 
с основните държавни институции 
нашият Съюз запази подкрепата от 
държавния бюджет със съответна 
субсидия, което е важна предпос-
тавка за неговата дейност. Отцеп-
ниците са изолирани, а някои от 
тях се опитват да търсят пътища 
назад, с надеждата, че тяхното 
предателство и разколничество ще 
бъдат забравени и всичко ще бъде 
така както си е било.

Мобилизацията срещу опитите 
за разрушаване на СТДБ отвътре 
ни даде възможност да концен-
трираме допълнителни усилия в 
региони, в които организациите са 
сравнително слаби и стана стимул 
за действия, които ще разгърнем и 
през 2018 г. за допълнително орга-
низационно укрепване на друже-
ствата в цялата страна.

Съответните действия ще бъдат 
записани в нашата план-програма 
за следващата година, но ще бъдат 
и предмет на нашата всекиднев-
на дейност. Съзнаваме, че ролята, 
мястото, силата на СТДБ не зася-
гат само и просто наследниците на 
тракийските българи, претърпели 
страшния геноцид преди един век. 
Те стават все по-значими за Бъл-
гария във времена на нарастваща 
несигурност, на различни опити за 
създаване на размирици в нашия 
регион, наложителната потребност 
от постепенно освобождаване на 
страната от появилите се през по-
следните 28 години много мощни 
пети колони на външни геополити-
чески сили, служещи не на Бълга-
рия, а на външните си господари, 
от които получават солидни субси-
дии и довели България до състоя-
нието, в което се намира днес.

През изминалата година на из-
питания за устойчивостта на СТДБ 
следва да се изтъкне важната роля, 
която изиграха Тракийския мла-
дежки и Тракийския женски съюз.

ТМС проведе своята отчетно 
изборна конференция, възстанови 
дейността си и избра ново ръко-
водство на организацията, което му 
даде възможност да деблокира своя-
та работа след освобождаването на 
стария председател. От името на ВК 
на СДТБ искам да изразя благодар-
ност на Десислава Костова и Цанко 
Атанасов, които изиграха решаващ 
роля в това отношение. Искам да 
заяви от името на ръководството на 
СТДБ готовността да оказваме съ-
действие на усилията на младежкия 

съюз да заеме своето трайно място 
и роля за бъдещето на Съюза на тра-
кийските дружества в България.

Особена роля в СТДБ е отредена 
на Тракийския женски съюз, който  
под ръководството на г-жа Петра  
Мечева преди 20 г. възстанови 
своята дейност и разви ползотвор-
на дейност. Под нейно ръководство 
женският съюз продължаваше със 
своите инициативи да присъст-
ва  авторитетно в многостранната  
дейност на нашата организация. 
Благодарение на усилията на Елена 
Мурджева и Ваня Мечева Тракий-
ският женски съюз преодоля стаг-
нацията, наложена от предходната 
председателка в продължение на 
две години. Днес имаме основание 
да очакваме от новото ръководство, 
че Тракийският женски съюз ще 
заеме своето място и ще даде своя 
принос за бъдещето на СТДБ. Към 
новото ръководство на Тракийския 
женския съюз искам да заявя под-
крепа и готовност за съдействие на 
всички техни начинания.

Уважаеми членове на Върхов-
ния комитет,

Искам да напомня, че в началото 
на 2017 г. ние приехме амбициозна 
план – програма, в която бяха вклю-
чени многообразни инициативи и 
прояви с национално значение. За 
тяхната организация бяха включе-
ни усилията на всички наши струк-
тури и на тракийските дружества, 
членуващи в СТДБ. Реализацията 
на тази план-програма в пълен обем 
се превърна в доказателство за де-
еспособността и устойчивостта на 
организацията и нейната способ-
ност да функционира пълноценно 
при по-сложни условия. Опитите 
за разцепление не разколеба наша-
та способност за действие. Нещо 
повече, в хода на отчетния период 
Съюзът на тракийските дружества 
стана съорганизатор на една нова 
инициатива като Националните 
хайдушки празници в Чепеларе. 
От името на Върховния комитет 
искам да изразя нашето удовлетво-
рение, че националната значимост 
на организираните от нас прояви, 
бе потвърдена с високото участие 
на Президента и Вицепрезидента 
на Република България, народни 
представители от различни пар-
ламентарни групи. Висока оценка 
заслужават и проведените срещи 
на ръководството на Съюза с прези-
дента, с министъра на финансите, с 
кмета на София. В организираните 
по места национални прояви участ-
ваха кметовете на общините, об-
ластните управи и местни ръковод-
ства. Особено значение в усилията 
на СТДБ да участва в решаването 
на местните проблеми имаше на-
шето участие в РАО Тракия.

През отчетния период актив-
на роля за постигането на нашите 
цели и основни задачи имаха Тра-
кийският научен институт, Клубът 
на ветераните, Клуб Родопи, уеб 

сайта на Съюза и библиотеката. 
Отделно искам да подчертая ро-
лята на в. „Тракия“ за отстояване 
на тракийската кауза и единство-
то на СТДБ и в популяризирането 
на нашите инициативи и прояви. 
Искам да изразя благодарност за 
стореното на проф. Проданов, д-р 
Ваня Стоянова, д-р Ваня Иванова, 
Ваня Стоилова, Антоанета Йотова, 
Тодор Коруев, Величко Пачилов и 
Недялко Комнев.

В духа на добрите оценки искам 
да отбележа и приноса на инициа-
тивата „Завръщане към корените“ 
и „По пътя на дедите“, организи-
рани от Божанка Богданова, която 
е председател на Софийското тра-
кийско дружество.

Поставяйки акцент върху орга-
низационното състояние на Съюза 
за изминалия период смятам, че е 
справедливо да посочим бързата 
реакция на тракийци по места, кои-
то успяха с помощта на Централ-
ното ръководство, респективно 
на Върховния комитет да учредят 
тракийски дружества в редица се-
лища, които да осигуриха тракий-
ското представителство в региона 
в СТДБ. На практика на мястото 
на Юридическото лице, оглавява-
но от Румяна Вълчева и напуснало 
по нейна инициатива национално-
то сдружение на тракийци, днес 
имаме ново регионално тракийско 
дружество във Варна, оглавено от 
Веска Едрева. На мястото на Юри-
дическото лице, оглавявано от То-
дор Ангелов и напуснало по негова 
инициатива националното сдруже-
ние на тракийци, в Бургас бе въз-
становено тракийско дружество 
със знаковото име „Странджа“, ог-
лавявано от Стефан Колев.

Поради продължаващите съдеб-
ни спорове, инициирани от пло-
вдивски тракийци за запазване на 
пловдивската автентичност на Тра-
кийско дружество „Войвода Руси 
Славов“, с което да се неутрализи-
ра опита на г-жа Матова да изведе 
от Съюза юридическото лице, на 
този етап имаме договор с чита-
лище „Тракия“, изцяло формирано  
от тракийци, за съвместна дейност  
между читалището и Съюза. По 
принцип има всички предпоставки 
при необходимост да се формира 
друго Юридическо лице в Плов-
див. Всички пловдивски тракийци, 
несъгласни с методите на г-жа Ма-
това, подадоха молби и станаха ин-
дивидуални членове на СТДБ.

В Кърджали, поради орга-
низационно-правни пропуски е 
удължена регистрацията на Кру-
мовгрдското тракийско дружество. 
Очакваме да приключи процесът 
на формиране на тракийско друже-
ство в Кърджали под ръководство-
то на г-н Ангел Коджаманов.

В хода на усилията за органи-
зационно укрепване на Съюза зна-
чима роля изигра новото начало на 
тракийските дружества в Шумен 
и Търговище, които проведоха от-
четно-изборни събрания, на които 

избраха нови ръководства начело с 
Никола Николов в Шумен и Нели 
Ташева в Търговище. За положени-
те усилия в това отношение искам 
да изразя специална благодарност 
на Михаил Вълов, Чавдар Георги-
ев, Гено Пухов и Георги Димитров. 
Очакваме под ръководството на г-н 
Краснодар Беломорски и Ангел 
Коджаманов да бъдат финализи-
рани процесите по формиране и 
функциониране на тракийски дру-
жества в Кърджалийски регион. 
Предстои да се проведе отчетно-
изборно събрание на Тракийското 
дружество в Смолян, което днес 
трябва да насрочим, да приемем 
тракийските дружества в Айтос и 
Любимец за членове на СТДБ.

През тази година главната за-
дача за Върховния комитет и Цен-
тралното ръководство ще бъде как-
то организационното укрепване на 
СТДБ, тракийските дружества, така 
и засилване на тяхната дейност 
чрез оказване на необходимата по-
мощ и съдействие. До края на м. 
юни под ръководството на предсе-
дателите на тракийски дружества 
и с помощта на отговорниците от 
Централното ръководство, трябва 
да завърши процеса на издаване на 
членски карти на всички членове на 
дружествата в страната. Относно 
индивидуалните членове, от всич-
ки тях трябва да се събере членски 
внос за 2018 г. до края на м. февруа-
ри. От друга страна, индивидуални-
те членове на СТДБ предвид на тях-
ната представителна роля могат да 
формират различни клубни форми 
в рамките на Съюза– клуб на юрис-
та, клуб на културните дейци и т.н.

Всички тракийски дружества в 
страната до края на юни трябва да 
приемат устави, които отговарят на 
утвърдения образец, да са съобра-
зени с устава на СТДБ и с остана-
лите нормативни документи. Умес-
тно е да припомня, че напуснали 
ни вече лица, част от които нито по 
произход, нито по морал са свърза-
ни с Тракийската организация, се 
опитваха да правят внушения от-
носно елитарния характер на т.нар. 
големи дружества, които едва ли не 
трябва да определят политиката на 
СТДБ. Предлагам да се обединим 
около разбирането, което отстоявах 
от самото начало, че няма големи и 
малки тракийски дружества, как-
то и значими и по-малко значими 
тракийци. Нашата сила идва от 
единството и обединението около 
тракийската кауза, а не от меркан-
тилни и користни интереси на лица, 
домогнали се до ръководни длъж-
ности в Централното ръководство, 
Върховния комитет или в отделни 
тракийски дружества.

В организационен план следва 
да оценим позитивно функциони-
рането на ръководните органи на 
Съюза през 2017 г. Централното 
ръководства е заседавало 6 пъти и 
обсъждало следните проблеми ор-
ганизационни, финансови, морал-
ни стимули, контролни въпроси и 

решения по съдебните процедури 
и финансовото им обезпечаване с 
Устава и заемни средства, по необ-
ходимост, а Върховният комитет е 
обсъдил организационно-уставни 
въпроси, изключване и приемане 
на нови членове, тракийски меро-
приятия и процедурни въпроси, а 
също така и приемане на вътрешно 
нормативни документи на СТДБ.

Още веднъж искам да подчер-
тая, че нашата сила е в колективно-
то начало, което се реализира чрез 
ръководните органи на Съюза и не-
състоятелните аргументи за напус-
кането на Съюза на тракийските 
дружества, че е въведен централи-
зъм, не е нищо друго, освен опит 
да се скрие безотговорността за 
присвояване на тракийски домове 
и неизпълнение на уставни задъл-
жения за внасяне на постъпления в 
бюджета на организацията. Но ние 
ще продължим да водим принцип-
на и законова битка за защита пра-
вата на тракийци и на тракийската 
организация.

Уважаеми членове на Върхов-
ния комитет,

В съвременните условия, ко-
гато  светът се тресе от проти-
воречия, когато се утвърждава 
многополюсен свят, когато Бал-
каните са превърнати в терито-
рия за състезание на Великите 
сили за налагане на влияние, 
когато текат процеси на неосма-
низъм и ислямизация, ролята на 
Съюза на тракийските друже-
ства нараства. Съюзът е органи-
зация, която трябва адекватно да 
отстоява националните интереси 
и българщината.

1. В международен план СТДБ 
ще продължи да пледира за балан-
сирана външна политика; за под-
държане на приятелски отношения 
с Русия; предлага инициативата 
„Балканите – зона, свободна от яд-
рено оръжие; Черно море – море на 
дружбата и партньорството; Бълга-
рия без военни бази на своята те-
ритория.

2. В отношенията на Бъл га-
рия с Турция, без да се противо-
поставя на линията за поддържа-
не на добросъседски отношения, 
СТДБ ще продължи да отстоява 
искането за морално и материално 
обезщетение и признаване на гено-
цида над тракийските българи и ще 
се противопоставя на политиката 
на ислямизация и възраждане на 
неоосманизма.

3. Във вътрешен план – в на-
ционален и местен мащаб тракий-
ци трябва да отстояват активна 
позиция за укрепване на държав-
ността, социалната справедливост 
и борбата с бедността. Органи-
зационното укрепване на СТДБ е 
приоритет за 2018 г.

Във връзка с основния прио-
ритет на Съюза смятам, че е из-
ключително важно да попълним 
състава на Върховния комитет и 
Централното ръководство с до-
стойни тракийци.

ÄÎÊËÀÄ ÍÀ ÊÐÀÑÈÌÈÐ ÏÐÅÌßÍÎÂ, 
ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË ÍÀ ÑÒÄÁ, ÏÐÅÄ ÂÚÐÕÎÂÍÈß 

ÊÎÌÈÒÅÒ ÇÀ ÄÅÉÍÎÑÒÒÀ ÍÀ ÑÚÞÇÀ...
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на тракийските дружества 
в България Красимир Пре-
мянов поздрави присъства-
щите с новата придобивка, 
изтъквайки, че този ден 
е много важен за цялата 
тракийска организация, 
тъй като един от неговите 
важни центрове получава 
свой собствен дом, за което 
благодари и лично на кмета 
инж. Иван Жабов. В този 
дом – заяви той, тракий-

ци. Красимир Премянов е 
убеден, че оттук ще тръгне 
ново начало в работата на 
тракийското дружество – 
привличането на младите 
към тракийската идея.  Той 
благодари на Божанка Ни-
колова за нейната неуморна 
дейност и я характеризира 

като истински 
апостол на тра-
кийската кауза.

Кметът на 
община Средец 
инж. Иван Жабов 
се обърна към 
присъстващите с 
думите „Скъпи 
грудовци, скъ-
пи тракийци, в 
този хубав яну-
арски ден откри-
ваме новия дом 
на една от най-
многобройните 
организации в 
общината – тра-
кийската. До 
този ден стигнах-
ме след ходене 
по мъките, но ис-
кам да благодаря 
на екипа на леля 
Божанка, ако те 
не бяха толкова 
настоятелни едва 
ли щеше да стане 
това. Но те  го 
заслужиха с дей-
ността си и авто-
ритета си и вече 
имат прекрасен 
дом, в който да 
се трудят, да па-
зят традициите 
си и да показват 
изкуството си.“

От името на 
организацията 
на БАС привет-
ствие поднесе 
Георги Янков.

П е в ч е с к а -
та формация 
„Странджаннки 
букет“ изпълни 
няколко песни.  
В една от песни-

те бяха поизме-
нили текста: „Ела 
да видиш ти, тоз 
нов тракийски 
клуб...“

Отец Недялко 
направи водос-
вет, който за-
върши с думите: 
„Бог да благосло-
ви потомците на 
тракийските бе-
жанци и тяхната 
дейност“.

Тр а к и й к и т е 
бяха подготвили 
богата трапеза с 
питки, баници и 
много лакомства, 
с които нагостиха 
всички.

ТОДОР КОРУЕВ

Днес не откриваме 
просто обикновен тра-
кийски клуб, откриваме 
истински тракийски дом, 
който имаме благодарение 
на кмета на община Средец 
инж. Иван Жабов, който не 
е получил покана за днеш-
ното тържество, тъй като е 
един от организаторите му 
и негова е голямата заслу-
га в този ден да се радваме 
на новата придобивка. Това 
заяви Божанка Николова, 
председател на тракийско-
то дружество „Лазо Лазов“ 
в Средец на тържествено-
то откриване 
на новия тра-
кийски дом на 
31 януари т.г. в 
препълнената 
му зала. Тя бла-
годари и на чле-
новете на дру-
жеството, които 
с ръце и сърце 
са се трудили 
етажът да при-
добие този кра-
сив и приветлив 
вид.

И тракийци-
те от Средец са 
го заслужили, 
тъй като тяхната 
организация е 
много активна,  
половината от 
жителите на об-
щината са пото-
мци на тракий-
ски бежанци. 
И те сега при-
тежават прос-
торна зала, три 
големи стаи, в 
едната са уреди-
ли етнографска 
сбирка, възкре-
сяващ тракий-
ски бит,  и бокс. 
По стените ще 
видите портре-
ти на Капитан 
Петко войвода и 
войводата Лазо 
Лазов, рисува-
ни от местния 
художник Сто-
ян Беев, табла 
с надписи „Из 
живота на дру-
жеството“, Пев-
ческата група“, 
„Очите гледа-
ли, ръцете тво-
рили“.

Да споде-
лят радостта 
на тракийци от 
Средец дойдоха 
председателят 
на СТДБ Кра-
симир Премя-
нов, заместник-
председателите 
на Централното 

ръководство Михаил Вълов 
и Краснодар Беломорски, 
главният секретар на СТДБ 
Стефан Начев, заместник-
председателят на Върхов-
ния комитет Гено Пухов, 
председателят на тракий-
ското дружество „Стран-
джа“ – Бургас Стефан Ко-
лев, зам.-председателят на 
дружество „Странджа“ Ла-
зар Налбантов.

Председателят на Съюза 

ÒÐÀÊÈÉÖÈÒÅ ÎÒ ÑÐÅÄÅÖ 
ÈÌÀÒ ÂÅ×Å ÍÎÂ ÏÐÅÊÐÀÑÅÍ ÄÎÌ

Дружество „Лазо Лазов“ го заслужи с дейността си, 
получи подкрепата на общината

тракийските традиции, за 
осъществяване на завети-
те на героичните ни пред-

ците от Средец със своите 
прояви ще се борят за бъл-
гарщината, за запазване на 



ни:
1. Да спазват Устава, 

ЗЮЛНЦ, вътрешните 
правила и други актове 
на СТДБ.

2. Да депозират в 
СТДБ писмени пред-
ложения и проекти за 
договори с предмет 
недвижими имоти-тях-
на собственост в срок 
най-малко 15 дни преди 
датата на сключването, 
придружени от прото-
кол от заседание на УС, 
съдържащ взето реше-
ние за сключване на до-
говор за наем, решение 
на ОС, съдържащо кон-
кретни параметри на 
разпоредителна сделка 
с имот-собственост на 
дружеството, което е 
влязло в законна сила 
и по-конкретно-цена, 
контрахент по сделката.

3. Да преведат своите 
устави в съответствие 
с устава на СТДБ като 
изрично в уставите 
залегне принципа, че 
сделки с недвижими 
имоти-собственост на 
дружеството или обре-
меняването им с вещни 

тежести се сключват 
след влязло в сила ре-
шение на общо събра-
ние на всички членове 
на дружеството, прието 
с мнозинство от 2/3. В 
решението на общо-
то събрание трябва да 
бъде описан конкрет-
ния имот, цената на 
сделката и контрахента 
по нея. Липсата на ре-
шение на общото съ-
брание в горепосочения 
смисъл или на решение 
на общото събрание, 
несъдържащо елемен-
тите по сделката прави 
същата нищожна.

4. Да спазват препо-
ръките на СТДБ и не-
говите органи по всяка 

конкретна сделка и да 
уведомяват писмено 
СТДБ за всяка сдел-
ка в срок от 14 дни от 
сключването и като 
представят заверено 
копие от договора или 
друг документ, уста-
новяващ нейното съ-
държание и параметри, 
както и задължителни-
те писмени документи, 
относими към нея.

5. При прекратя-
ване на дружеството, 
собствеността върху 
недвижимите имоти 
да бъде прехвърлена 
по надлежния ред на 
СТДБ.

6. Да не сключват 
сделки на управление и 

разпореждане без пред-
варително писмено 
одобрение на съответ-
ните и параметри от ЦР 
на СТДБ.

7. В случай, че бъде 
сключена сделка на 
управление или разпо-
реждане без предвари-
телно одобрение или 
препоръка на СТДБ, 
СТДБ може да я по-
твърди изрично или да 
приеме същата за неиз-
годна за дружеството и 
СТДБ и да я отмени с 
всички законни после-
дици от това.

IІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ 
РАЗПОРЕДБИ

Чл.5 Тези вътрешни 
правила влизат в сила 
незабавно от момента 
на приемането им и са 
приложими до измене-
нието или отмяната им 
с последващо решение 
на Общото Събрание 
на СТДБ.

Тези вътрешни 
правила са приети с 
решение на Общото 
събрание на СТДБ на 
20 януари 2018 год.
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На основание чл.6 
ал.3 т.2 вр.т.12 от УС-
ТАВА НА СТДБ

и чл.25 ал.1 т.2 от 
ЗЮЛНЦ

I. ОБЩИ  
ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С този 
правилник се урежда  
управлението на недви-
жимите имоти-собстве-
ност на тракийските 
дружества или други 
юридически лица-чле-
нове на СТДБ.

(2) С този правилник 
се регламентират въ-
просите, свързани с:

1. Правата и задъл-
женията на тракийски-
те дружества или други 
юридически лица-чле-
нове на СТДБ във връз-
ка с управлението на 
недвижими имоти, тях-
на собственост;

2. Защитата при уп-
ражняване на правата 
на собственост, свър-
зани с управлението на 
недвижимите имоти.

Чл. 2. Вътрешните 
правила са изработе-
ни в съответствие със 

ЗЮЛНЦ и Устава на 
СТДБ .

II. ПРАВА И  
ЗАДЪЛЖЕНИЯ  
НА ЧЛЕНОВЕТЕ  
НА СТДБ

Чл. 3. Членовете на 
СТДБ имат право:

1. Да получават дос-
тъп до документите, 
приети от органите на 
СТДБ във връзка с упра-
влението на недвижими 
имоти – тяхна собстве-
ност, след писмено по-
искване с конкретно 
посочена цел.

2. Да бъдат редовно 
информирани за резул-
татите от дейността на 
СТДБ или по въпроси, 
свързани с управление-
то на недвижими имо-
ти-тяхна собственост

3. Открито да поста-
вят пред ръководните 
органи на СТДБ своите  
предложения във връз-
ка управлението на не-
движими имоти, тяхна 
собственост

Чл. 4. Членовете на 
СТДБ и /или техните 
ръководители са длъж-

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, 

СОБСТВЕНОСТ НА ТРАКИЙСКИТЕ 
ДРУЖЕСТВА ИЛИ ДРУГИ ЮРИДИЧЕСКИ 

ЛИЦА – ЧЛЕНОВЕ НА СТДБ

ИЗМЕНЕНИя НА УСТАВА НА СТДБ
Във връзка с влезлите в сила про-

мени в Закона за юридическите лица с 
нестопанска цел и възникналите про-
блеми през 2017 г. предлагаме следни-
те промени:

Чл. 1 ал. 3 да придобие следната 
редакция:

СТДБ осъществява общественопо-
лезна дейност и се самоопределя като 
юридическо лице с нестопанска цел в 
обществена полза. Той се вписва в ре-
гистъра на юридическите лица с нес-
топанска цел, воден от Агенцията по 

вписванията към министъра на право-
съдието.

Чл. 6 ал.3 т.4 да придобие следна-
та редакция:

Приема и изключва членове и/или 
техните ръководители като във втория 
случай писмено уведомява за реше-
нието УС на дружеството, чийто пред-
седател е изключен с указание да бъде 
насрочено изборно събрание на дру-
жеството. В случай, че в срок от два 
месеца от връчване на уведомлението, 
СТДБ не бъде писмено уведомен за 

насроченото общо събрание и днем-
ния му ред, Общото събрание на СТДБ 
насрочва общо изборно събрание на 
дружеството съгл. т.13 на чл.6 ал.3 от 
Устава и определя дневния ред.

Чл.3 ал. 3 да придобие следната 
редакция:

Отпадането поради системно – не 
по-малко от две имуществени вноски 
и/или неучастие в дейността на СТДБ 
и/или в не по-малко от три заседания 
годишно на ръководните органи на 
СТДБ без уважителни причини се кон-

статира с документ на УС/ЦР на СТДБ.

Чл.15 ал.4 да придобие следната 
редакция:

СТДБ не може да се преобразува в 
юридическо лице с нестопанска цел 
за осъществяване на дейност в частна 
полза.

В следващия брой ще публикуваме 
Отчета  за дейността на СТДБ за 
2017 г. и План-програмата на Съюза за 
2018 г., приети на Общото събрание на 
Върховния комитет на 20 януари т.г.



 

ДИМИТРИНА СМОЛЕВА

На 26 януари се навърши-
ха 141 години от рождението 
на Михаил Герджиков – ви-
ден деец на ВМОРО, главен 
организатор и ръководител 
на Преображенското въста-
ние в 1903 г. По този повод 
тракийци от столицата  се 
събраха в Тракийския дом, 
за да изразят почитта си към 
големия борец и защитник 
на тракийската кауза.

Слово за живота и дей-
ността на Михаил Герджи-
ков произнесе д-р Ваня 
Стоянова от Института за 
исторически изследвания 
към БАН, секретар на Тра-

Известната тракийска народна 
певица Кичка Савова и съоснова-
тел на ансамбъл „Загоре“ е почи-
нала на 83-годишна възраст, на 25 
януари т.г. Репертоарът на изпълни-

телката, която в продължение на 65 години е на сцената, 
е около 600 песни. Сред най-популярните са „Бре, любе-
те се, лъжете“, „Йовке ле, узунджовке ле“, “Калинчице, 
девойчице“,“Любе, любе, първо любе“, „Надникна Радка“, 
„На морава юнаци седяха“, „Раде, Раде, бяло Раде“, 
„Чула съм, любе, разбрала“... Първите записи на Кичка 
Савова в БНР са от 60-те години на миналия век – с ком-
позиторите Анастас Наумов, Стефан Кънев и Оркестъра 
за народна музика. Тя е автор и на автобиографичната 
книга „Живот отдаден на песента“, която съдържа 163 
нотирани песни от нейния богат репертоар. 

Като солистка на ансамбъл „Загоре“ и като част от 
различни концертни групи, Кичка Савова е пътувала в 
Италия, Русия, Гърция и още много страни на Европа и 
Азия. През 2001 г. по покана на Истанбулското нацио-
нално радио и телевизия изнася голям самостоятелен 
концерт, посветен на българската тракийска песен. Дъл-
го време тя се изявява и като художествен ръководител 
на състави към Центъра за художествена самодейност в 
Стара Загора. От 2011 г. в родното є село – Сладун, Сви-
ленградско, ежегодно се провежда Национален фолкло-
рен фестивал „С песните на Кичка Савова“. Тази година 
музикалният форум ще се състои на 22 април. 

Кичка Савова е носителка на високото отличие на 
Съюза на музикалните и танцови дейци в България  
„Златна лира“, както и на най-високата награда на СТДБ 
– златен медал „Капитан Петко войвода“. Удостоена е с 
почетния знак на Стара Загора и на Свиленград.
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ДЕКЛАРАЦИЯ-АПЕЛ  
НА МЛАДИТЕ ТРАКИЙЦИ

ПочИНА 
НАРоДНАТА 

ПЕвИЦА  
КИчКА САвовА 

в СоФИЯ ПочЕТоХА 
МИХАИЛ ГЕРДЖИКов

С голяма скръб и болка в сърцето
съобщаваме, че на 25 януари 2018 г.

завинаги ни напусна

КИЧКА САВОВА ТАНЕВА
Тракия загуби своята голяма народна певица  

с мекия кадифен глас.
Тракийско дружество „Одринска епопея“ –  

Стара Загора загубиха всеотдайната тракийка,  
която през целия си жизнен и творчески път  

живееше с пулса на нашите тракийски идеали.
 ПОКЛОН ! ДЪЛБОК ПОКЛОН!

Тракийско дружество „Одринска епопея“ – Стара Загора

кийския научен институт. 
Тя  описа родолюбивия дух 
на семейството, в което фор-
мира характера и възгледите 
си бъдещия поборник. Ваня 
Стоянова разкри както же-
невския период на  Михаил 
Герджиков, където участва 
в създаването на Таен  ма-
кедонски комитет с устав, 
програма и възвания, както 
и съвместната му работа с 

Гоце Делчев, 
Даме Груев, и 
др. ръководни 
дейци на ВМО-
РО. След Кон-
греса на ВМО-
РО през 1902 г. 
едва 25-годишен 
е определен за 
главен инспек-
тор на въстание-
то в Източна Тракия. През 
м. октомври 1902 г. той за-
минава за Одринско, къде-
то развива многостранна 
дейност по подготовката и 
провеждането на Преобра-
женското въстание:  Събора 
на Петрова нива в сърцето 
на Странджа, разработка на 
уникални шифровани пла-
нове и документи  за хода 
на въстаническите действия, 
организирането на чети и 
т.нар. „смъртни“ дружини, 
сам ръководи чета и участва 
пряко в събитията като гла-
вен организатор и ръководи-
тел на въстанието. 

Ваня Стоя-
нова се спря и 
на дейността 
на Михаил Гер-
джиков след 
1903 г. по вре-
ме на Балкан-
ските войни, 
заслугите му 
за организира-
ното тракийско 

движение и защитата на не-
говата кауза.

В последващите активни 
разисквания участие взе-
ха Таня узунова, Калинка 
Згурова, Величко Пачилов, 
Мария Петкова – Базелкова, 
Божана Богданова, Стоян 
Райчевски и др. Проф. Иван 
Филчев-изследовател на 
Михаил Герджиков, автор на 
редица публикации за живо-
та и дейността му, изтъкна 
големия принос и ръковод-
ната му роля в Преображен-
ското въстание, както и към 
тракийското движение в 
България.

В уютния и красив пенсионерски 
клуб в с. Бузовград се състоя вечер, 
посветена на легендарния син на Бъл-
гария – Капитан Петко войвода. гост на 
тържеството бе новоназначената млада 
секретарка на кметството Калина Кър-
шакова, която бе топло представена.  
С кратко и силно емоционално слово 
председателят на тракийското друже-
ство Софийка Атанасова запозна при-
състващите с героичния живот на Петко 
войвода, превърнал се в национален ге-
рой, а славата му излиза извън предели-
те на родината.

Народната певица Тодорка Ковачева 
засили емоциите и борческите чувства 
с песен за Войводата. Кулминация бе 
прожекцията на филма „Капитан Петко 
войвода“, който от много години е в ду-
шата на всеки българин.

В ЧЕСТ 
НА ПЕТКО 
ВОЙВОДА

На 9 януари 
т.г. членове на 
тракийското дру-
жество „Стоян 
Мавродиев“ в Тър-
говище поднесоха 
цветя по случай 
140 години от ос-
вобождението на 
Търговище от тур-
ско робство.

ЦвЕТЯ зА 
оСвобоДИТЕЛИТЕ

Десислава Костова и Цанко Атанасов – съпредседатели на Тракий-
ски младежки съюз в България при СТДБ се обръщат с декларация 
към тракийската общонст. В нея се казва:

уважаеми тракийци, повод за тази декларация е поредната, раз-
множена в интернет – пространството,  покана от Тодор Ангелов като 
председател на дружество „Екзарх Антим 1-ви Бургас“ за организи-
рана от него Национална тракийска среща „Младите за Тракия“ и  
т.н… Срещата е  насрочена за 10.02.–11.02.–2018 г., в Туристически 
комплекс „Странджа“, гр. Бургас.

Отново заявяваме, че Тракийският младежки съюз и Съюзът 
на тракийските дружества в България не са инициирали такава 
среща.

Подобна проява неангажира ТМСБ. Това е частно мероприятие, 
организирано от Тодор Ангелов. Не се поддавайте на провокации.

Апелираме към председателите на всички тракийски друже-
ства да не позволят участие на младежи-тракийци в подобни про-
яви от съмнителен характер.

Сградата на старото училище и камбанарията на храм „Св. 
пророк Илия“ в село Славейно, Смолянско са архитектурни 
паметници и характерни символи. Те създават неповторима-
та атмосфера на родопското село, заедно с величествената 
природа, славното минало и енергията, която влагат жителите 
и свързаните родом със селото хора за съхраняване на родо-
вата памет, културата и обичаите.

Всичко това вдъхновява Сияна Струнчева и я провокира да 
направи изложбата „Уста Славо“. Архитектурното наследство 
на прочутия майстор в Родопите, Беломорието, Гюмюрджина, 
Одринско и Пловдивско, Славо Райчевски (1861–1943), родом 
от Славейно, я вълнува и защото семейството на съпруга є 
има родствена връзка с него.

Изложбата бе експонирана в Народно читалище „Съгласие 
– 1883“ в село Славейно от 5 до 31 август 2017 г. в рамките на 
честванията по повод 114-та годишнина от Илинденско-Прео-
браженското въстание. През януари т.г. тя гостува в Смолян.

ИЗЛОЖБАТА „УСТА СЛАВО“ – В СМОЛЯН



НЕСЕБЪР
ВАСИЛ ДИМИТРОВ

Бабинден е един от празниците, който се отбелязва с особена почит в Несебър. Тази 
година празненството се състоя на площад „Жулиета Шишманова“. Колоритно, с много ус-
мивки и весело настроение, фолклорна формация „Българка“ към народно читалище  „Яна 
Лъскова – 1905“ и Тракийски клуб – Несебър пресъздадоха обичая „Бабуване“ .„Колкото 
лесно се хлъзга този сапун, толкова лесно да се раждат децата.“ – това каза „Бабата“, след 
като по традиция ръцете й бяха измити с вода и сапун. „Бабата“ пожела на тези, които нямат 
още деца, да имат, на тези, които имат – още едно, на тези, които не са станали баба и дядо 
– да станат. „Бабата“ ориса през тази година да има още по-голяма раждаемост от 2017 го-
дина, когато на територията на община Несебър са се родили 293 бебета, от които 6 двойки 
близнаци. Пресъздаването на обичая бе преплетено с емоционални изпълнения на народни 
песни и танци, поднесени от фолклорните формации при читалище „Яна Лъскова – 1905“, 
танцовото студио „Месамбрия“, народната певица Нели Танева и оркестъра при ООШИ – 
Несебър. Подкрепяйки прояви, свързани с народната памет и традиции, община Несебър 
се стреми да съхрани старите, изконно български обичаи, за да ги предаде на бъдещото 
поколение и те да бъдат запазени в съзнанието на наследниците.

СТАРА ЗАГОРА
ИВАНКА ЧЕРТОЯНОВА

В ранния следобед на 18 януари т.г. много ентусиазирани тракийки 
се събраха в Тракийския дом, за да отбележат традиционния български 
празник Бабинден. Припомниха се тракийските обичаи за празника от 
книгите на доцент Невена Даскалова и Мара Михайлова. Иванка Сла-
вова и Кирилка Иванова рецитираха стихове. Кулминацията на среща-
та беше подредената трапеза, истинска кулинарна изложба – домашни 
баници, тиквеник, зелник, различни питки, сладки, смигал…. Голямо 
впечатление направиха представените от Иванка Славова „Снежни чо-
вечета“ и сладкиш „Кошничка“. Председателят на тракийското друже-
ство Цанко Атанасов и съпредседателката на Тракийския женски съюз 
Иванка Мечева поздравиха присъстващите тракийки с настъпилата 
Нова 2018 година и пожелаха да има много такива срещи и занапред, 
за да бъдат съхранявани и предавани традициите на следващите наши 
поколения.

Накрая всички опитаха вкусотиите, които бяха измайсторили сръч-
ните им ръце и с приповдигнато настроение напуснаха Тракийския дом, 
с очакване за следващо събиране.

Брой 3 9 февруари 2018 г.
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