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На 26 януари т.г в Дома на 
тракийци в София се прове-
де редовно годишно събра-
ние на Върховния комитет 
на Съюза на тракийските 
дружества в България. На за-
седанието присъстваха чле-
новете на Върховния коми-
тет, председатели и членове 
на тракийски дружества от 
страната. Събранието про-
тече при следния дневен 
ред: 1. Отчет за дейността 
на Съюза за 2018 година. 2. 
Отчет за изпълнението на 
бюджета за 2018 г. 3.При-
емане на план-програма за 
дейността на Съюза за 2019 
г. 4. Приемане на бюджета на 
Съюза за 2019 г. 5. Избор на 
нови членове на СТДБ (ВК) 
6. Прием на нови членове на 
СТДБ – Върховен комитет; 6. 
Разни.

След като бе установено, 
че има кворум и събранието 
е законно, то бе открито от 
избрания за председател на 
заседанието Михаил Вълов 
– заместник-председател на 

ЛЮБОМИР 
ШОПОВ 

Н а с -
коро в 
разговор 
за Кемал 
А т а т ю р к 

в предаването „ИСТО-
РИЯ.BG“ на БНТ по един 
много болен за България 
проблем – Тракийския въ-
прос – бяха недопустимо 
лансирани тези, които не 
отговарят на историче-
ските факти. И си при-
помняме, че Кемал Ата-
тюрк е заложил такава 
политика на Турция към 
България, която е спо-
собна да направи така, 
щото „малцинственият“ и 
„изселническият“ въпрос 
винаги да съществуват и 
никога да не бъдат раз-
решени. 

Връщаме се една го-
дина назад. През март 
м.г. от Варна (след серио-
зен български обществен 
натиск) премиерът Бойко 
Борисов огласи като го-
лям успех, че директно 

е разговарял с прези-
дента на Турция Реджеп 
Ердоган по Тракийския 
въпрос и двамата са се 
договорили да възложат 
на работна група (ко-
мисия) имуществените 
претенции на потомците 
на бежанците от Тракия 
и Мала Азия от 1913 го-
дина. Бойко Борисов и 
Реджеп Ердоган добре 
знаят, че създадената 
в миналото двустранна 
работна комисия не се 
е събирала нито вед-
нъж от 2009 година. На 
практика,тази работна 
комисия съществува,за 
да създава видимост за 
някаква дейност, без да 
предприема каквато и 
да е било стъпки по из-
ключително важния за 
България и крайно неудо-
бен за Турция Тракийски 
въпрос. Бойко Борисов 
нееднократно е заявявал, 
че счита този проблем за 
частен – т.е. ПОДКРЕПЯ 
ТУРСКАТА ПОЗИЦИЯ.

На стр. 5

НАЦИОНАЛНА 
ПРОГРАМА ЗА 
ЧЕСТВАНЕ НА 

175 ГОДИНИ ОТ 
РОЖДЕНИЕТО 
НА КАПИТАН 

ПЕТКО 
ВОЙВОДА

С удовлетворение ще подчертаем, че СТДБ 
успя да изведе тракийския въпрос като общона-
ционален, който бе защитен от българския прези-
дент във вътрешен и международен план. Нещо 
повече, той стана предмет на разговорите между 
президентите на Република България и Турция, 
между премиера Борисов и президента Ердоган 
по време на Българското европредседателство.

Дейността на СТДБ през 2019 година ще бъде 
свързана с укрепване и развитие на организа-
цията и с противопоставяне на всякакви опити 
тя да бъде дестабилизирана от чужди на тракий-
ци и на България сили в бързо променящите се 
вътрешни и международни реалности. Ще про-
дължим последователно да отстояваме нашите 
позиции, които са исторически и международно-
правно обосновани. Нашата работа по защитата 
на интересите и правата на тракийските българи 
през последните десетилетия навлиза в нови ге-
ополитически реалности, които се характеризи-
рат с движение  към мултиполярен свят и връща-
не към националните интереси и националните 
идентичности при засилващи се противоречия, 
в т.ч. и на Балканите между Великите сили, от 
които зависи решаването на 
тракийските проблеми.

Централното ръководство. 
С едноминутно мълчание бе 
почетена паметта на почина-
ли тракийски дейци.

Красимир Премянов –
председател на СТДБ изнесе  
доклад по отчета и план-про-
грамата, в който подчерта, 
че дейността на Съюза през 
2019 година. ще бъде свър-
зана с укрепване и развитие 
на организацията и с про-
тивопоставяне на всякакви 
опити тя да бъде дестабили-
зирана от чужди 
на тракийци и на 
България сили в 
бързо променя-
щите се вътрешни 
и международни 
реалности. Съюз-
ът ще продължи 
последователно 
да отстоява свои-
те позиции, които 
са исторически 
и международ-
но-правно обо-
сновани, а 175-
тата годишнина 

от рождението на Капитан 
Петко войвода ще бъде на-
ционално събитие, което ще 
стигне до всички българи у 
нас и по света. (Докладът 
публикуваме в днешния брой)

Присъстващите гласуваха 
и одобриха отчета, план-про-
грамата, финансовия отчет 
за 2018 г. и бюджета за 2019 
година. (Документите ще 
бъдат публикувани в след-
ващия брой на вестника.) В 

разискванията взеха участие 
Ваня Мечева, ген. Тодор Бо-
яджиев, Михаил Вълов, Гено 
Пухов, Кирил Йорданов, 
Стефан Колев, Божанка Бог-
данова и др.

Върховният комитет по-
твърди членството на досе-
гашните членове на СТДБ и 
единодушно прие нови ко-
лективни членове, които са 
подали молби за членство в 
Съюза – тракийско друже-
ство „Тракийско сърце“ в 
Кърджали с председател Ма-
риана. Ликова, тракийското 
дружество в с. Браниполе, 
община Родопи, Пловдив с 
председател Кера Тошева, 
и тракийското дружество в 
с. Ракитница, с председател 
Гено Танев.

За индивидуални члено-
ве на бяха избрани чл.- кор. 
проф. дтн Георги Михов – 
ректор на Техническия уни-
верситет в София, Снежана 
Тодорова – председател на 
УС на СБЖ, д-р Люцкан 
Петров – дипломат, д-р Дин-
ко  Странски – лекар, Мария  
Божкова и доц. Румяна  Же-
лева – международничка.

За заслуги към тракий-
ската кауза със златен медал 
„Капитан Петко войвода“ 
– с лента бяха наградени 
членовете на Върховния ко-
митет Костадинка Дими-
трова, почетен председател 
на тракийското дружество 
„Капитан Петко войвода” в 
Казанлък, и Василка Ванге-
лова, председател на  друже-
ство „Тракия“ в Свиленград. 
С парична награда беше на-
граден фолклорен ансамбъл 
„Тракия“ от Казанлък. На за-
седанието председателят на 
СТДБ Красимир Премянов  
връчи  отличието на Коста-
динка Димитрова. 

Приета бе програма за от-
белязване 175-тата годишни-
на от рождението на Капитан 
Петко войвода и декларация 
на Върховния комитет на ВК 
на СТДБ.

ÎÁÙÎ ÑÚÁÐÀÍÈÅ 
ÍÀ ÂÚÐÕÎÂÍÈß 

ÊÎÌÈÒÅÒ
Обсъдена бе дейността на 

Съюза през 2018 г. и бе приета 
план-програма за 2019 г. 

ÄÅÊËÀÐÀÖÈß 
íà Âúðõîâíèÿ 

êîìèòåò íà ÑÒÄÁ

КАКВО „НЕ ЗНАЯТ“ 
БЪЛГАРСКИТЕ ПОЛИТИЦИ 
ПО ТРАКИЙСКИЯ ВЪПРОС

Продължава на 2-а стр.
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ПОЧЕТОХМЕ ЕКЗАРХ 

Възниква резонният въпрос – защо минис-
тър-председателят на България не изпълнява 
конституционните си задължения да защитава 
правата и интересите на гражданите на Репу-
блика България и прехвърля разрешаването на 
Тракийския въпрос на неработеща двустранна 
комисия? Не следва ли позицията на България 
за неговото разрешаване да бъде обсъдена в 
Народното събрание и Министерския съвет с 
участието на Съюза на тракийските дружества 
в България (СТДБ), който от години предлага 
на държавните институции дискусия и експер-
ти по въпроса? Не трябва ли по този проблем, 
който пряко засяга престижа на България, да 
има съгласие на политическите сили и власт-
та, което да отразява историческите факти и 
интересите на стотици хиляди български граж-

дани – данъкоплатци,потомци на бежанците? 
Защото не частни лица, а редовна турска 
войска и турска администрация са извършили 
геноцид над българското население в Тракия 
и Мала Азия – престъпление, за което според 
действащите международни норми няма дав-
ност и прошка.

Като дипломат и бивш началник на отдел 
„Балкански страни“ на МВнР на НРБ (1985–
1988 г.) препоръчвам на стипендиантите на 
турските специални служби или заблудените, 
изживяващи се като български историци и 
участващи в TV предавания да се запознаят с 
богатата библиотека на СТДБ на ул. „Стефан 
Караджа“ 7А, където има и книжарница с под-
ходяща литература. А организаторите на фору-
ми от този род да канят тракийци-родолюбци, 
които ще гарантират историческата хигиена 
на предаванията… (24may.bg)

Продължение от 1-а стр.
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КАКВО „НЕ ЗНАЯТ“ БЪЛГАРСКИТЕ ПОЛИТИЦИ...

В новите реалности Съюз-
ът на тракийските дружества 
в България ще продължи да 
работи за запазването на кул-
турното наследство на тракий-
ските българи и за решаването 
на въпросите, свързани с мо-
ралните и имуществените им 
права, като търси подкрепа за 
тракийската кауза от експерти 
от всички политически партии 
и институции, а също така и от 
големите геополитически сили 
и международната обществе-
ност. 

2019 се очертава като годи-
на на предизвикателства и из-
питания и за Балканите, къде-
то вече прозират намеренията 
на определени сили за новото 
им прекрояване и създаване 
на предпоставки за Велика Ал-
бания в контекста на процеси-
те в Македония и засилващите 
се позиции на Турция. Това ще 
изисква  непрекъснат анализ и 
активна позиция на СТДБ, съ-

образена с тенденцията на об-
ръщане отново към национал-
ните интереси и идентичности, 
противопоставяйки се на опи-
тите да бъде заличена паметта 
и манипулирана истината за 
тракийските българи. 175-тата 
годишнина от рождението на 
Капитан Петко войвода ще 
превърнем в национално съби-
тие, което ще се опитаме да 
стигне до всички българи у нас 
и по света.

Ще бъдем безкомпромисни 
спрямо тези, които искат да 
дестабилизират организация-
та, обслужвайки съзнателно 
или не чужди интереси. Ще 
засилим своята международ-
на активност в контекста на 
настъпващите промени. Ще  
продължим да поддържаме 
балансирани отношения с но-
вите ръководители в Брюксел 
в информирането им и търсе-
нето на принципна  подкре-
па за тракийската кауза. Ще 
имаме готовност за контакти 
и разговори с новоизбраните 

български евродепутати. Ще 
засилим информационната 
работа с Русия, САЩ, Китай и 
т.н. Ще реагираме на продъл-
жаващите опити на Турция да 
се меси във вътрешните ра-
боти на България, използвай-
ки като инструмент исляма и 
българските турци. Ще търсим 
възможности за работа с не-
правителствени организации, 
както и други способи и сред-
ства за още по-успешна дей-
ност на СТДБ във вътрешен и 
международен план. Защото 
в новите условия нашата дей-
ност за защита на българските 
интереси в един все по-неста-
билен и трудно прогнозируем 
свят, ще става все по-актуал-
на!

Съюзът на тракийските дру-
жества в България и занапред 
ще отстоява единството на 
организацията на принципна 
основа в защита на тракий-
ската кауза и националните 
интереси!

София, 26 януари 2019 г.

ÄÅÊËÀÐÀÖÈß...

Над 400 тракийци от об-
ластта, членове на тракий-
ското дружество „Стран-
джа“, се събраха в бургаски 
ресторант, за да отбележат 
началото на 2019-а. Залата 
се оказа тясна, а местата 
бяха изпълнени до край по-
ради огромния интерес на 
тракийци за срещата. Пред-
седателят на тракийското 
дружество Стефан Колев 
заяви, че това е важно съ-
битие, предшестващо из-
ключително сериозния ка-
лендар от събития, които 
предстоят.

„Освен да се видим в 
началото на новата годи-
на, живи и здрави ли сме, 
да си кажем няколко думи, 
ние се събираме и да запо-
чнем богатия ни календар 
за годината. В Бургас ние 
от тракийското дружество 
„Странджа“ ще бъдем 
домакини на „Завръща-
не към корените“. Това е 
едно изключително богато 
събитие, с много пъстра 
целодневна програма. Оч-
акванията ни са, че между 
3 и 5 хиляди тракийци от 
цялата страна ще присъст-
ват. Не подценявам и ос-
таналите големи събития, 

които предстоят в региона, 
а именно събора на „Божу-
ра“, Петрова нива, Деня на 
Тракия, естествено чества-
нето на 175 години от рож-
дението на Капитан Петко 
войвода и другите чества-
ния, които са в календара 
на Съюза на тракийските 
дружества в България“, за-
яви Колев.

Той обясни, че след от-
криването на новия офис на 
дружеството през миналата 
година, работата там ври 
и кипи. Постоянно имало 
хора, но това било и зара-
ди развитието на богатата 
и разнообразна дейност на 
дружеството.Членовете са 
вече над 1000 души, каза 
той.

Срещата бе уважена от 
Красимир Премянов - пред-
седател на Съюза на тракий-
ските дружества в България 
и от Гено Пухов – председа-
тел на  Регионалния съвет 
на тракийските дружества в 
Бургаска област, заместник-
председател на ВК на СТДБ 
и председател на тракийско-
то дружество  „Яни Попов” 
в  Созопол. В приветствието 
си към присъстващите Кра-
симир Премянов наблегна 
на това, че по исторически 
причини Бургас и областта 
са център на тракийското 

движение, събрал огромно 
количество бежанци от Тра-
кия.

„Естествено е тракий-
ската организация да функ-
ционира пълноценно и да 
вкара пред себе си като мо-
тиви на дейността си бла-
городни цели за защита на 
тракийските българи и под-
държането на тракийското, 
тъй като то е свързано със 
запазване на историческото 
минало и опита то да влезе 
в дневния ред на настояще-
то“, каза Премянов.

Председателят на СТДБ 

оцени високо дейността на 
председателя на тракий-
ското дружество „Стран-
джа“ Стефан Колев, като 
подчерта, че чрез хора като 
него тракийското движе-
ние живее пълноценен 
живот, преодоляло мер-
кантилни опити на разце-
пление, основаващи се на 
дребни мотиви.Той изрази 
удовлетворение от факта, 
че Стефан Колев е възста-
новил ролята му на една от 
водещите организации и е 
убеден, че ще продължи да 
бъде такава. За „Странджа“ 
Премянов добави, че това е 
името на първото тракий-
ско дружество, което Капи-
тан Петко войвода и негови 
съратници създават. 

„Около милион и поло-
вина са българите от Из-
точна и Западна Тракия, 
които се нуждаят от за-
крила и защита на техните 
интереси. Аз съм убеден, 
че г-н Колев и колегите от 
„Странджа“ ще организи-
рат и прояви на Тракийски 
научен институт – това е 
една мощна структура на 
организацията и е пред-
видено участието й в про-
грамата на Петрова нива. 
В това отношение в Бур-
гас има огромен научен 
потенциал“, обясни още 
председателят на Съюза на 
тракийските дружества в 
България.



Уважаеми членове на Вър-
ховния комитет,

През изминалата година  ко-
лективните усилия на Върхов-
ния комитет, на Централното 
ръководство, на тракийските 
дружества и останалите със-
тавни структури и функцио-
налните дейности, осъществя-
вани от вестника и сайта, бяха 
посветени на осъществяване 
на план програмата на Съюза 
на тракийските дружества в 
България, утвърдена от ВК 
през януари 2018 г. Събитията 
преминаха под егидата на отбе-
лязване на значими годишнини 
като 115 години от Илинденско 
Преображенското въстание, 85 
години от създаването от ТЖС 
и на важни дати в летописа на 
тракийските дружества.

Нашата дейност има широк 
обхват, свързан с вътрешноор-
ганизационна, международна и 
обществено патриотична дей-
ност. Преди да оценим докол-
ко реализирахме нашите цели, 
както досега сме правили, ще  
подчертая, че дейността ни се 
осъществяваше в определе-
на вътрешна и международна 
обстановка. В този смисъл не 
може да пренебрегнем факта, 
че през януари 2018 г. Бълга-
рия за първи път пое за шест 
месеца ротационното предсе-
дателство на Съвета на Евро-
пейския съюз. Като временно 
задължение, от организацион-
но – логистична гледна точка, 
то бе изпълнено коректно, оси-
гурявайки нормален процес на 
работа. От политическа гледна 
точка то съвпадна с всеобхват-
на криза в ЕС – икономическа, 
финансова, морална, мигра-
ционна, криза на сигурността, 
разрив в отношенията със 
САЩ и Брекзит. Въпреки, че  
сигурността и стабилността 
на Европа бяха сред приорите-
тите на българското председа-
телство, на практика те не бяха 
поставени с цялата им пълно-
та и сложност на проведените 
заседания и срещи. В услови-
ята на създаденото търговско 
и икономическо напрежение 
между САЩ и Европа, а също 
така и на излизането на САЩ 
от иранската сделка, оттегля-
нето им от договора 

За ограничаване на ракети-
те със среден и малък обхват 
и финансовото дистанциране 
от НАТО, Европейския съюз е 
изправен пред остри предизви-
кателства.

Брой 3  8 февруари 2019 г.

Любомир Шопов:

Продължава на 4-а стр.

ÍÀ ÊÐÀÑÈÌÈÐ ÏÐÅÌßÍÎÂ, ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅË 
ÍÀ ÑÒÄÁ ÏÐÅÄ ÂÚÐÕÎÂÍÈß ÊÎÌÈÒÅÒ 

ÇÀ ÄÅÉÍÎÑÒÒÀ ÍÀ ÑÚÞÇÀ ÏÐÅÇ 2018 Ã.

Официалната пропаганда 
отчита като постижения на 
Българското европредседател-
ство две неща – срещата меж-
ду Доналд Туск и Жан-Клод 
Юнкер и турския президент 
Реджеп Ердоган, при домакин-
ството на българския премиер 
Бойко Борисов и срещата на 
върха между лидерите от ЕС 
и държавните ръководители 
на страните от Западните Бал-
кани. Както знаете в Деня на 
Тракия, на 26 март 2018 г. в 
резиденция „Евксиноград“ във 
Варна, се проведе среща между 
Жан Клод Юнкер – председа-
тел на Европейската комисия и 
Доналд Туск – председател на 
Европейския съвет с президен-
та на Република Турция Реджеп 
Таип Ердоган. Домакин и по-
средник на срещата е Бойко Бо-
рисов – министър-председател 
на Република България. Месец 
преди срещата, на 20 февруари 
Съюзът на тракийските друже-
ства в България чрез деклара-
ция напомни, че Българският 
парламент и правителството 
имат своя дълг към наследни-
ците на прогонените българи 
да получат сто години по-къс-

но морално и материално обез-
щетение за своето имущество, 
което е било заграбено и сега 
се ползва от съвременната тур-
ска държава. Нещо повече, зая-
вихме, че очакваме държавни-
ческа позиция по Тракийския 
въпрос, която да отговаря на 
законните интереси на стоти-
ците хиляди граждани на Ре-
публика България – потомци 
и наследници на бежанците от 
Тракия и Мала Азия. В защита 
на тракийската кауза се обя-
виха Румен Радев – президент 
на Република България, БСП и 
ПП АБВ. Според официалната 
информация по време на сре-
щата са проведени обсъждания 
по широк кръг от въпроси, за-
сягащи отношенията между ЕС 
и Турция и тяхното бъдеще, но 
не се визира тракийската кауза. 
В свое изказване г-н Борисов 
заяви, че е поставил въпроса. 
Но реални последици от това 
не последваха.

Срещата между лидерите на 
ЕС и турския президент Ердо-
ган трябва да успокои напре-
жението между двете страни, 
но не постигна първоначалния 
си замисъл. Тя извършва с пое-

мане на ангажимент от страна 
на ЕС, че Турция ще получи и 
останалите средства, които Ев-
ропейският съюз ù дължи по 
Споразумението за бежанците 
на обща стойност 3 милиарда. 
В края на срещата председа-
телят на Европейския съвет 
Доналд Туск каза в прав текст 
истината за състоянието на ев-
ропейско-турските отношения: 
„Ние не взехме никакви ре-
шения и не постигнахме ни-
какви компромиси.“

Втората важна среща по вре-
ме на Българското европредсе-
дателство е тази на високо рав-
нище ЕС – Западни Балкани, 
проведена на 17 май 2018 г. в 
София. Целите на тази среща 
– да започне процес на присъ-
единяване към ЕС на Западни-
те Балкани, не са постигнати, 
но се постигна нещо друго, за 
което официално не се говори 
– интензифицираха се прегово-
рите между Гърция и Македо-
ния за името. Българското пра-
вителство прие името „Северна 
Македония“ в противоречие 
с всички декларации и пози-
ции на България от последни-
те десетилетия, че е против 

всякакви географски понятия, 
които могат да станат основа 
за териториални претенции. 
Аргументите, че договорът за 
добросъседство е гаранция за 
българските интереси и защи-
та за българската история и те-
риториална цялост, се оказаха 
несъстоятелни, доказателство 
за което наблюдаваме в по-
следните месеци. Балканският 
полуостров и занапред ще про-
дължи да бъде зона, в която ще 
се сблъскват стратегическите 
планове на глобални фактори. 
В преследване на своите цели 
всяка от великите сили ще се 
стреми да изгради такава архи-
тектура на балканската сигур-
ност и такива икономически 
отношения, които най-добре да 
съответстват на нейните собст-
вени интереси. 

За съжаление, на практика 
по време на своето европред-
седателство, България по-
твърждава положението си на 
страна в периферията на ЕС по 
отношение на участие в дебати 
по важни за бъдещето на Съ-
юза въпроси и по отношение 
на собствените си интереси.

ÄÎÊËÀÄ
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В глобален мащаб сме свиде-
тели на изостряне на противо-
речията между основните цен-
трове на политика в условията 
на трансформиране света от ед-
нополюсен в многополюсен, в 
който новите центрове на сила 
и влияние като Китай и Русия, 
заедно със САЩ и ЕС търсят 
приложно поле за укрепване 
на своето влияние. Това обу-
славя до голяма степен опита 
да се променят правилата на 
световната търговия, военно 
стратегическото статукво, оп-
ределено от международни и 
двустранни договори и спора-
зумения. Очертава се засилване 
на ролята на нови международ-
ни организации, които укрепват 
своето място в международната 
политика, каквито са ШОС и 
БРИКС.

В тези условия се забелязва 
задълбочаване на кризисни-
те процеси в ЕС, чиито член 
е България. Това косвено или 
пряко се отразява на нашите 
усилия да получим междуна-
родна подкрепа за тракийската 
кауза,  въпреки че по време на 
нашето европредседателство се 
направиха усилия за консолида-
ция и интегриране на страните 
от Западните Балкани в орби-
тата на ЕС. Доколко това е ус-
пешно, ще покаже времето, но 
на този етап обезсърчителни са 
фактите, свързани с взаимоот-
ношенията на държавите от би-
вша Югославия, демонстрира-
ния егоцентризъм в борбата за 
икономическо влияние, каквото 
демонстрира примерно Гърция 
в желанието си да измести Бъл-
гария от „Турски поток“. 

Най-тревожно може да се 
оцени удара върху православ-
ното единство, който нанесе 
Истанбулският патриарх (Все-
ленският), стар „приятел“ на 
тракийци. Неговият акт да на-
руши канона, подкрепяйки раз-
колниците в Украйна, подрони 
устоите на православното един-
ство. Въвличането на полити-
чески, както и на задгранични 
фактори водят до тежки сътре-
сения в православния свят. Ние 
очакваме от Българската право-
славна църква да заеме активна 
позиция в защита на православ-
ното канонично единство и да 
се противопостави на намесата 
на геополитически и вътреш-
нополитически фактори в дей-
ността на източноправослав-
ния свят. Борбата за търговски 
и икономически интереси би 
следвало да се подчини на пра-
вилата на световната търговия, 
без да се използват скрити по-
литически механизми и военен 
натиск върху страните, участ-
нички в международните ико-
номически отношения. 

Ние, тракийци, като основен 

стожер на българщината и за-
щитници на националните ин-
терес на страната категорично 
подкрепяме усилията на бъл-
гарските институции и поли-
тически фактори за транзит на 
газ от Турция към ЕС. За нас е 
неприемливо да отпадат такива 
изгодни проекти и да се замест-
ват със скъпо гориво, което ще 
доведе до разрушаване на ев-
ропейската икономика, ще я 
лиши от конкурентоспособност 
и ще доведе до нови социални 
ограничения  на европейски-
те граждани. Ние сме за силна 
Европа, която изгражда отно-
шенията си с други страни на 
равноправна основа, без да се 
поддават натиск и шантаж. Ние 
сме за равноправни отношения 
с Русия, с която ни свързват 
дълголетни духовни връзки. 
Ние сме за защита на интере-
сите на българската диаспора 
в Украйна, за нормализиране 
на отношенията между Русия 
и Украйна, като не се допускат 
провокации и засилване на на-
прежението. За нас украинския 
и руския народ, са два братски 
народа, които трябва да постро-
ят отношенията си на базата на  
историческите традиции и ико-
номически връзки и социални-
те интереси и права на своите 
граждани. Очакваме нашето 
правителство да не приема 
външни внушения по линията 
на нашето членство в НАТО за 
едностранна намеса в руско-
украинските отношения. Нещо 
повече, да не забравяме, че ние 
сме дали писмеността и сме съ-
действали за покръстването на 
тези народи и много повече от 
страни като Сърбия  ни приляга 
да играем конструктивна роля 
за нормализиране на отноше-
нията между тях. 

Във вътрешноорганизацио-
нен план успяхме да запазим 
единството на  тракийската ор-
ганизация и да защитим нейни-
те интереси. На мястото на ед-
ностранно напусналите съюза 
тракийски дружества, водени 
от користни мотиви на техните 
председатели, тракийци във Ва-
рна, Бургас, Пловдив и Кърджа-
ли създадоха нови дружества, 
които станаха членове на СТДБ 
и ние ги приветстваме в нашите 
редици. Искам да изразя бла-
годарност на Чавдар Георгиев, 
Михаил Вълов, Краснодар Бе-
ломорски, Стефан Начев, Гено 
Пухов, д-р Георги Йорданов, 
Веселин Костов, Дора Янкова и 
Ангел Коджаманов, които ока-
заха активна подкрепа в тази 
насока. Всички заедно трябва 
да продължим със своята соли-
дарност за укрепване на тези 
дружества. Успоредно с това се 
обновиха ръководствата на дру-
жествата в Смолян, Търговище 
и Шумен, но за съжаление рано 
ни напусна шуменският предсе-

дател. Разчитаме на членовете 
на Върховния комитет и Цен-
тралното ръководство да про-
дължат да оказват съдействие и 
помощ на тези дружества.

В защита интересите на тра-
кийци Върховният комитет 
реши да започне съдебни дела 
срещу отцепилите се дружества, 
които организирано не изпълня-
ваха задълженията си по Устав. 
В момента делата се водят.

В периода след като ни на-
пуснаха Я. Янев и Т. Ангелов 
регистрираха свой Съюз на тра-
кийските дружества, съответно 
Р. Вълчева свой ТЖС, а Т. Анге-
лов свой ТМС. Благодарение на 
прозорливостта на Върховния 
комитет предварително бяхме 
запазили имената в патентното 
ведомство, което ще ни позволи 
да защитим тези марки.

В този дух може да се тълку-
ва и опита на отцепниците да се 
злепостави Съюза по отноше-
ние на държавната субсидия, 
която извоювахме, въпреки тях. 
Предизвиканата ревизия по-
твърди стриктните принципи, 
които спазва ръководството на 
СТДБ по отношение на отпус-
каната субсидия.                   

По отношение на извършена-
та през 2018 г. дейност, която е 
посочена в отчета, само ще мар-
кирам благодарности за прино-
са на Михаил Вълов, Стефан 
Начев, Краснодар Беломорски, 
Чавдар Беломорски и всички 
членове на Централното ръко-
водство. За отбелязването на 
85-тата годишнина от ТЖС спе-
циални благодарности на Ваня 
Мечева и Елена Мурджева. За 
организирането на християн-
ския събор в Ямбол – на Ми-
хаил Вълов, за организирането 
на „Богородична стъпка“ – на 
Цанко Атанасов, за организира-
нето на Националния гергьов-
ски събор в Поморие – на Еле-
на Мурджева, за Националния 
фолклорен венец „Божура“ – на 
Божанка Николова и на Лазар 
Налбантов, за организирането 
на честването на годишнината 
от рождението на Антим Първи 
– на Стефан Колев, за органи-
зирането на връзките с Екзар-
хията в Турция и съборите в 
Одрин – на Кирил Сарджев, за 
организирането на Национал-
ната инициатива „Завръщане 
към корените“ и комплексните 
мероприятия, свързани с нея на 
Божанка Богданова, за отбеляз-
ването в столицата на Деня на 
Тракия – на Лазар Япаджиев, 
на всички председатели на тра-
кийски дружества за активната 
дейност на дружествата, кои-
то ръководят, за активното им 
участие в националните проя-
ви, благодаря и на зам. предсе-
дателите на Върховния комитет 
– Гено Пухов, Кирил Сарджев, 
Петър Янков. Надявам се на по-
активно включване на Геновева 

Божкова. Всички ние трябва да 
благодарим на Десислава Ко-
стова- съпредседател на ТМС 
и член на ВК за всеотдайното 
участие в дейността за защи-
та интересите на тракийската 
организация и безкористната 
правна помощ.

Уважаеми тракийци,
Отбелязахме 115 години от 

Илинденско Преображенското 
въстание на Петрова нива. Осо-
бена роля за организацията на 
проявата имат Стефан Начев, 
проф. Васил Проданов и Ваня 
Стоянова. Заедно със Стефан 
Начев, Чавдар Георгиев и оста-
налите членове на ЦР за първи 
път организирахме обучение на 
актива и съм дълбоко убеден, 
че това трябва да се превърне в 
традиция.

Нова инициатива, която ор-
ганизирахме с Иван Гранитски 
– член на ВК, е функциони-
рането на литературен салон 
„Тракия“ и на тематична кни-
жарница. Литературният салон 
се превърна в средище, в което 
известни литературни и кул-
турни дейци представят своите 
творби, посветени на Тракия и 
българщината.

Всички функционални дей-
ности структури като библио-
теката, уебсайта, вестника ра-
ботят в съответствие с нашите 
потребности. Със задоволство 
ще отбележа и активната дей-
ност на Тракийския научен ин-
ститут.

По отношение на пропаган-
дирането на тракийската идея и 
кауза искам да отбележа прево-
дът и издаването на английски 
на книгата на акад. Милетич. 
Държа да подчертая, че това се 
прави за първи път от нейното 
излизане на бял свят. Ние я раз-
пространихме до всички биб-
лиотеки и структури на ЕС, до 
ООН и до всички посолства, от 
които получихме благодарнос-
ти и позитивни отзиви. Книга-
та е преведена и на руски език, 
предстои нейното издаване и 
разпространение в страните, 
които ползват руски език за 
международно общуване. 

Нов момент е и изпращането 
на делегация от научни работ-
ници от ТНИ и от архива на 
БАН, която да проучи архиви-
те на българите в Молдова и 
Украйна. След приключване на 
нейната работа ще бъде изда-
ден сборник, установяващ тях-
ната връзка с Тракия. 

Предстои да издадем съв-
местно с БАН каталог на тра-
кийския архив, съхраняван в 
БАН и да продължим с изда-
ването на тематични издания, 
свързани с ТНИ.

Уважаеми тракийци,
Искам да отбележа, че на-

шите колективни и персонални 
усилия осигуриха авторитетно 
участие и солидарност с  наши-

те най-големи прояви от страна 
на президента, вицепрезиден-
та, кметове на общини, народ-
ни представители. Длъжни 
сме да благодарим за доброто 
взаимодействие с община Со-
фия, Бургас, Варна, Асенов-
град, Крумовград, Смолян, 
Хасково,Стара Загора, Средец, 
Малко Търново, Любимец, По-
морие, Димитровград, Свилен-
град, кметовете и ръководство-
то на РАО „Тракия“ и неговото 
ръководство и др. В тази връзка 
искам да поздравя г-жа Мур-
джева, която по предложение 
на тракийци и значими фигу-
ри от нашия научен и културен 
живот, с подкрепата на кмета и 
общинския съвет на Поморие, 
беше удостоена с титлата „по-
четен гражданин на Поморие.

Изключение от добрата тра-
диция е липсата на синхрон с 
община Ивайловград и неговия 
кмет. Ето защо Централното 
ръководство реши тази годи-
на мероприятието на „Илиева 
нива“ да се организира самос-
тоятелно от  СТДБ и ТМС, а 
ръководство на града а да бъде 
поканено като гост на проявата.

Предстои ни година, в която 
ще отбележим 175-тата годиш-
нина от рождението на Капи-
тан Петко войвода – символ на 
тракийската кауза. Централно-
то ръководство прие отделен 
план. Част от него е да запазим 
традицията за поднасяне венци 
в Рим и Киев от делегации на 
СТДБ заедно с представителите 
на българските посолства. 

Предстои ни да доведем до 
край и  инициативата за из-
граждане на паметник на Ка-
питан Петко войвода в алеята 
на възрожденците в София. Из-
ползвам случая, за да ви напом-
ня, че нашата инициатива за 
наименуване на метростанция 
в София, вече е факт. 

Предстои ни да реализираме 
идеята за поставяне на паметен 
знак на Капитан Петко войво-
да  в Санкт Петербург, където е 
бил приет от Цар Освободител 
и удостоен със звание капитана 
от руската армия. Документите 
за удостояването му със звание 
„капитан“ от българската армия 
и награждаването му посмърт-
но с високо държавно отличие 
са придвижени, но решението е 
в ръцете на военния министър, 
респективно правителството.

Призовавам всички да по-
ложим максимум усилия за 
подготовката и издаването на 
Енциклопедия Тракия, един 
от най-мащабните ни проекти, 
който дължим на нашите пото-
мци и достойно да отбележим 
85-тата годишнина на ТНИ, 95 
години от създаването на ТМС, 
100 годишнината от печалния 
Версайски договор и 105 годи-
ни от Лондонския мирен дого-
вор.
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Любомир Шопов:

за стихотворение и есе за Капитан Петко войвода
Конкурсът е посветен на 175 години от рождението на легендарния войвода и революционер. 

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 18 декември – рождениия му ден.

Предлаганите за конкурса стихотворения и есета трябва да бъдат изпратени на адрес: 
1000 София, ул. „Стефан Караджа“ 7 А, 

Съюз на тракийските дружества в България (за конкурса), 
или на email: vesttrakia@abv.bg (за конкурса) – 

електронния адрес на вестник „Тракия“. 
Крайният срок за изпращане на творбите е 31 октомври 2019 г.

Ще бъдат присъдени първа, втора и трета награда за стихотворение и първа, 
втора и трета награда за есе.

Ê Î Í Ê Ó Ð Ñ

СЪЮЗЪТ НА ТРАКИЙСКИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ, СЪЮЗЪТ НА 
БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ И ЛИТЕРАТУРНИЯТ САЛОН „ТРАКИЯ“ ОБЯВЯВАТ

1.Формиране на инициативен комитет от видни учени, 
историци и интелектуалци за национално честване на 175 
години от рождението на Капитан Петко войвода.

 
2. Да се направи предложение пред компетентните ор-

гани за изключително големите заслуги на Капитан Пе-
тко войвода към Република България, да бъде удостоен 
с войнското звание – „Капитан от Българската армия“ и 
да бъде награден с орден „Стара планина – първа степен 
с мечове“.

 
3. В рамките на националното честване да се завърши и 

открие тържествено паметникът на Капитан Петко войвода 
на Алеята на възрожденците в Борисовата градина. 

4. Националните хайдушки празници „Капитан Петко 
войвода“ в гр. Чепеларе да се посветят и свържат тематично 
с 175-тата годишнина на Капитан Петко войвода.

5. Да се направят постъпки за поставяне на паметна 
плоча на Генералното консулство на Република България в 
Санкт-Петербург, по случай посещението на Капитан Петко 
войвода в Санкт-Петербург за среща с император Алексан-
дър III – Цар Освободител и заслугите, отбелязващи неговия 
принос в Руско-турската освободителна война.

6. Провеждане на тържествена научна конференция на 
Тракийския научен институт „175 години от рождението на 
Капитан Петко войвода“ на 6 декември 2019 г.- като завър-
шек на националната честване.

7. Да се изработи паметен медал „175 години Капитан 
Петко войвода“, който да се връчва за изключителни заслуги 
към тракийското движение.

8. Съвместно със Съюза на българските писатели да се 
организира конкурс за стихотворение и есе за живота и де-

лото на Капитан Петко войвода.

9. Представяне на документално-литературни произведе-
ния, посветени на Капитан Петко войвода в Тракийския са-
лон в София, в медиите и тракийските дружества в страната

10. Всички тракийски дружества при отбелязването на 26 
март „Ден на Тракия“, да съобщят за честването на 175-тата 
годишнина от рождението на Капитан Петко войвода.

11. Да се предложи на Регионална Асоциация на Общини 
„Тракия“, заедно с тракийските дружества по места да от-
бележат подобаващо 175-тата годишнина на Капитан Петко 
войвода.

Програмата е приета на Общото събрание на СТДБ на 26 
януари т.г.

ÍÀÖÈÎÍÀËÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ
ÇÀ ×ÅÑÒÂÀÍÅ ÍÀ 175 ÃÎÄÈØÍÈÍÀÒÀ

ÎÒ ÐÎÆÄÅÍÈÅÒÎ ÍÀ ÊÀÏÈÒÀÍ ÏÅÒÊÎ ÂÎÉÂÎÄÀ
ÏÎÄ ÏÀÒÐÎÍÀÆÀ ÍÀ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÍÀ 

ÐÅÏÓÁËÈÊÀ ÁÚËÃÀÐÈß Ã-Í ÐÓÌÅÍ ÐÀÄÅÂ

 Васил Михайлов в ролята на Петко войвода

 На Хайдуштите празници в Чепеларе

 Паметникът на Войводата в Хасково
 Гробът на Капитан Петко войвода във Варна

 Последната снимка на Петко войвода
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ÅÄÍÀ ÈÑÒÈÍÑÊÀ ÏÐÈÊÀÇÊÀ
МАРИЯ НИКОЛАЕВА

Като дете с нетърпение 
очаквах летните вакан-
ции, защото ги прекарвах 
в с. Леярово при баба ми 
Стоянка, на която съм 
кръстена. Цяло лято с 
братовчедите ми денем 
играехме на воля, а вечер 
баба разказваше приказ-
ки. Тя беше много сладко-
думна. Накрая на всяка 
приказка ни подсказваше 
каква е поуката от нея.

Една вечер, когато вече 
бяхме поотраснали, баба 
каза:

– Деца, днес няма да 
ви разкажа приказка, а 
една истинска история. 
Това, което ще чуете, се 
е случило с моя баща Ди-
митър.

И занарежда:
– Баща ми е роден да-

лече от тук – в с. Селиолу, 
близо до гр. Лозенград, 
който и днес се намира 
в Турция. В него мирно 
живеели българи и тур-
ци. Бащата на баща ми, 
моят дядо, се казвал Иван. 
Имал бакалница и затова 
му викали Иван Бакалина.

Един ден жена му, баба 
Стоянка, отишла в бакал-
ницата, носейки на ръце 
наскоро родения си син 
Димитър (моя баща). Там 
тя заварила няколко тур-
ци, които си пиели кафе-
то. Единият от тях, като 
видял бебето, взел го от 
ръцете на баба ми и ка-
зал, че той ще го отгледа, 
защото неговото дете по-
чинало наскоро, пък баба 
ми и дядо ми си имали и 
други живи деца. Турчи-
нът обещал, че ако дядо 
му даде един шиник жъл-
тици, ще му върне детето.

Иван Бакалина нямал 
толкова пари. Той и жена 

му не искали да се разде-
лят със сина си, но и не 
могли да се опълчат срещу 
турчина.  Те не се отказали 
от рожбата си и започнали 
да кътат пара по пара, за 
да съберат час по-скоро 
исканата сума. Това не 
било никак лесно – нали 
имали и други деца…

Младата жена не могла 
да прежали сина си Ди-
митър. Не минало много 
време, тя се разболяла и 
починала. Дядо също не 
забравил най-малкия си 
син. Броял скътаните за 
откупа пари и често си 
намирал причина да мине 
през турската махала, за 
да види детето си, макар 
и отдалече.

Минавали годините. 
Димитър растял и забе-
лязал, че един българин 
го заглежда. Започнал да 
го замерва с камъни. На-
ричал го с най-обидни 
за българите думи. Един 
ден момчето видяло, че 
в двора им влиза същият 
този българин, който при 
всяка среща го заглеждал. 
Той носел един шиник 
жълтици. Водел и дру-
ги българи за свидетели. 
Турчинът не се отрекъл 
от думите си, взел жълти-
ците и предал момчето на 
баща му. Иван Бакалина 
завил детето с ямурлука 
си, притиснал го силно до 
гърдите си и си тръгнал.

А момчето, като не раз-
бирало какво се случва, 
пищяло и се извивало в 
ръцете на баща си…

Когато дядо се прибрал 

в дома си и пуснал дете-
то в стаята, то видяло, че 
българинът плаче. Плаче-
ли и други млади мъже и 
жени, неговите по-големи 
братя и жените им. Тази 
картина се запечатала в 
паметта на баща ми Ди-
митър и той я помнеше до 
края на живота си.

Малкото момче не зна-
ело нито една българска 
дума. Не разбирало какво 
става и дни наред, пла-
чейки с глас, се мятало от 
стена до стена из стаята.

Минали месеци, дока-
то Димитър научи бъл-
гарски език, докато раз-
бере истината за себе си, 
докато се превърже към 
баща си и истинското си 
семейство. В това дълго 
време всички се отнасяли 
към него с много обич и 
търпение…

Ние слушахме баба 
Стоянка с интерес, а тя 
на това място се поспря 
и рече:

– Я! То станало много 
късно! Трябва да си ляга-
те!

– Ех, бабо-о-о! – вик-
нахме всички. – Не ни се 
спи още. Разказвай по-на-
татък!

– Има още много за 
разказване. Утре ще про-
дължа, а сега – хайде в 
леглата!

Тонът й не търпеше от-
каз и ние я послушахме.

На другия ден игри-
те ни нещо не „вървяха“ 
както преди. Все си ми-
слехме кога ще се стъм-
ни, че след вечеря пак да 

се съберем около баба, за 
да разберем какво е ста-
нало по-нататък с нейния 
баща, нашия прадядо Ди-
митър.

– Минали години – 
продължи историята 
баба. – Баща ми станал 
ерген за женене. Харесал 
си той Неделя, дъщерята 
на Яни Дюлгерина. Поис-
кали момата, както му е 
редът, и двамата се оже-
нили.

Една нощ дядо ми, 
Иван Бакалина, не се 
прибрал. На сутринта го 
намерили мъртъв пред 
портата. Годината била 
1913-та. Вече се чувало за 
българи, убити от турци, 
за изгонване на българи 
от домовете им…  Време-
то било размирно. Тогава 
майка ми, Неделя, чакала 
много скоро да роди пър-
вата си рожба. Младо-
то семейство решило да 
напусне с. Селиолу и да 
бяга към България. С го-
ляма мъка се разделили с 
имота си, който придоби-
ли с много труд, но нали 
животът е по-скъп. Съ-
брали всичките си пари и 
по-скъпи вещи и ги скри-
ли в нужника. Нищо не 
взели със себе си. Надя-
вали се, че когато нещата 
се успокоят, ще се върнат 
и отново ще живеят тук. 
Майка ми тръгнала само с 
дрехите на гърба си. Баща 
ми я оставил при родни-
ни, с които тя поела към 
България, а той отишъл 
да се сбогува с онзи тур-
чин, при когото е живял 

като дете и към когото не 
изпитвал лоши чувства. 
На раздяла турчинът му 
подарил броеницата си. 
После баща ми, с пушка 
под ямурлука, тръгнал да 
търси брат си, за когото 
не знаел къде е. Чичо ми 
също носел оръжие под 
ямурлука си.

За ужасите, които е 
преживяла и видяла по 
пътя към България, майка 
ни разказваше след годи-
ни, вечер край огъня. Вър-
вели по мръкнало. Денем 
се криели в опожарените 
от турците кашли, защото 
знаели, че те няма вече да 
се върнат там. На българ-
ска земя под открито небе 
в ранната пролет тя роди-
ла първата си рожба и на-
рекла момченцето Стоян, 
на майката на баща ми. 
Бебето умряло от студ. 
Майка ми се отбила в 
една нива и с голи ръце 
под едно дърво изкопала 
гробче. Не искала чакали-
те да го разнасят, както се 
говорело за други изоста-
вени пеленачета. Тихо оп-
лакала детенцето си, по-
гребала го с разранените 
си от замръзналата земя 
пръсти и продължила по 
пътя. От село, в село… В 
село Стройно я приютило 
едно семейство.

Какво е правил по това 
време баща ми и защо 
майка ми без него е ми-
нала границата, не са ни 
разказвали. От тях знам, 
че по това време много 
български мъже защита-
вали бягащите бежанци 

от преследващите ги тур-
ци. След време баща ми 
започнал да търси майка 
ми. Във всяко село раз-
питвал за нея. Най-после 
някой му казал, че я е 
видял в с. Стройно. Тук 
я и намерил. Двамата си 
направили плетница (по-
стройка от преплетени 
пръчки). Измазали я с 
тор, премесена с плява. В 
тази „къщичка“ се родил 
вторият им син, брат ми 
Иван (кръстен на дядо ми 
Иван Бакалина).

Така тук, в с. Стройно, 
продължил животът на 
родителите ми. С много 
труд се сдобили с малко 
земя и много овце. Тук 
след брат ми Иван се ро-
дил брат ми Яни, кръстен 
на маминия баща – Яни 
Дюлгерина. За съжале-
ние, детето починало още 
малко. После съм се ро-
дила аз. Кръстили ме на 
баба ми Стоянка и брат-
чето ми Стоян. А след 
мен се родиха сестра ми 
Елена и брат ми Михо.

Като хора мама и татко 
бяха с големи сърца. На 
мнозина помагаха с как-
вото могат.

Вечер ни събираха 
край огъня и ни разказ-
ваха какво са преживели. 
Когато гласът на майка ни 
секнеше от мъка и тръг-
ваха сълзи по лицето й, 
разказът продължаваше 
баща ни, докато секне 
и неговият глас. Така се 
редуваха един след друг. 
Ние разбирахме, че те са 
преминали през големи 
страдания. До края на 
живота си тъгуваха по 
родния си край, там, къ-
дето са оставили имота и 
гробовете на родителите 
си. Разказваха ни всичко 
това, защото искаха ние, 
техните деца да помним 
историята им, да знаем 
корените си.

Към края на разказа си 
баба Стоянка говореше 
с леко пресипнал глас, 
като че ли някой стиска-
ше гърлото ù. Аз знаех, че 
тя, милата, много искаше 
ние, внуците й, да знаем 
и да помним какви мъки 
са преживели нейните 
родители, каква болка са 
носели в душите си, да 
не забравяме горчивите 
им сълзи, защото всичко 
това няма цена. То се пази 
в сърцето.

Тази история за прадя-
до ми Димитър като дете 
и за бежанските мъки и 
неволи на неговото се-
мейство, аз ще разкажа на 
децата си, те – на своите 
деца. За да се знае, да се 
предава нататък и да се 
помни!

А броеницата от турчи-
на се пази от един мой бра-
товчед като скъп спомен от 
прадядо ни Димитър.

Провокирана от Стоянка Влайкова 
според спомени на баба є Стоянка

 Бежанци



селването е ста-
нало в годините 
веднага след 
Руско-турската 
война до 1914 г. 
Не са останали 
в Бургас, Созопол и други крайгра-
нични места, защото са се страху-
вали от нестабилността на грани-
цата и най-вече са търсили ниви 
и вода, защото са се прехранва-
ли със земята и животните. Много 
близо до село Каваклия тече при-
токът на р. Едрени – Шайтаница, 
затова са търсели и вода. В с. Под-
лес всяко семейство има кладенец 
и един голям общ селски кладенец. 
Преди да пристигнат в селото са 
живеели черкези, които са бяга-
ли и бежанците са се заселили в 
техните къщи.. Селото е било ком-
пактно, затворено и са живеели 
със своите си традиции и харак-
терен  български говор. Когато че-
тях книгата „Жътва“ на Константин 
Петканов все едн, че бях  в моето 
родно село Подлес. През години-
те децата на бежанците започнаха 
постепенно да учат в други градо-

рия Съюзът на български-
те писатели и издателство 
„Български писател“ пред-
ставиха чрез авторски 
рецитал двете юбилейни 
антологии „Пеещо дърво“ 
(поезия) и „Иде ли?“ (про-
за). Те бяха издадени през 
ноември 2018 г. по повод 
105-годишнината на СБП. 
В експозето си Боян Ан-
гелов говори за принципа 

Тези два тома са изклю-
чителни. Години наред 
не са издавани подобни 
мащабни трудове. Труд-
но и скъпо е издаването 
на такива книги, които не 
са печеливши в търговско 
отношение, каза в словото 
си Иван Гранитски. На 21 
януари т.г. в Литературния 
салон на Съюза на тракий-
ските дружества в Бълга-
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ПРЕДСТОЯЩО

„ÇÀÂÐÚÙÀÍÅ ÊÚÌ ÊÎÐÅÍÈÒÅ”
На 13 април 2019 

г. в гр. Бургас ще се 
проведе  Десетата 
национална инициа-
тива-среща „Завръ-
щане към корените“ 
с потомци на бежа-
нци от Одринска и 
Беломорска Тракия 
и Мала Азия. Нацио-
налната инициатива-
среща е завръщане 
към родовите коре-
ни, към спомена за 
мама и татко, баба и 
дядо, прадедите, към 
техния бит и обичаи, 
откриване на досега неоткрити близки и роднини, едно 
чувство на вълнение, което с думи не може да се оп-
ише. Националната инициатива-среща е място, където 
ние потомците на тракийските и малоазийските бежа-
нци поставяме въпроси, свързани с нашите деди, пра-
вим предложения, предлагаме инициативи…

Домакини на Националната инициатива-среща „За-
връщане към корените“ на 13 април ще бъдат Дими-
тър Николов, кмет на Община Бургас и Стефан Колев, 
председател на Тракийско дружество „Странджа“ гр. 
Бургас, съорганизатори на срещата. Ще присъства и 
председателят на СТДБ Красимор Премянов, членове 
на Централното ръководство и Върховния комитет, чле-
нове на Тракийския научен институт и ръководството 
на Регионалния съмет на тракийските дружества в Бур-
гаска област.

На Националната инициатива-среща „Завръщане 
към корените“ на 13 април 2019 г. в гр. Бургас ще при-
състват г-н Красимир Премянов, председател на Съюза 
на тракийските дружества в България, съорганизатор 
на срещата, членове на Централното ръководство на 
СТДБ, членове на ръководството на Тракийския научен 
институт, членове на ръководството на Регионалния съ-
вет на тракийските дружества в Бургаска област.

На срещата са поканени да присъстват всички по-
томци на бежанци от Одринска и Беломорска Тракия 
и Мала Азия от цяла България, тракийските дружества, 
представители на държавни и общински институции, 
представителство на Европейската комисия в България, 
ТЖС, ТМСБ, редакционният екип на вестник „Тракия“, 
историци, прависти, експерти от комисията по Тракий-
ския въпрос към СТДБ, експерти от Държавна агенция 
„Архиви“ и по проект „Български имоти на българи-бе-
жанци от Одринска Тракия и Мала Азия, екипа на пре-
даването „Прокудени от бащин край“, гости от други 
учреждения и медии.

Срокът за потвърждаване на участието е  22 фев-
руари 2019 г. Участниците в Националната инициатива 
– среща „Завръщане към корените“ могат да носят със 
себе си спомени, родословни дървета, снимки на близ-
ки, стари снимки на дедите си, снимки на автентични 
предмети и експонати останали от дедите им, тракий-
ски гозби за изложбата „От сръчните ръце на тракийка-
та“, да бъдат облечени с тракийски носии.

ЗА ПОДРОБНОСТИ ПО УЧАСТИЕТО 
И ПРОГРАМАТА И КОНТАКТИ :

Божана Богданова
София, ул. „Кешан“ 3, ап. 18

тел. 0886 201 574
E-mail: bojana.bogdanova@gmail.com

на съставяне, благодари 
на Министерството на 
културата за финансова-
та помощ при издаването, 
както и на редакционната 
колегия, подбрала творби-
те. Акцентът на вечерта 
бе върху живите поети, 
част от които присъстваха 
в залата и се включиха в 
рецитала. Публиката апло-
дира поетичните послания 

на Павлина Павлова, Иван 
Гранитски, Петър Анда-
саров, Петър Анастасов, 
Иван Есенски, Виктория 
Катранова, Румен Денев, 
Диана Димих, Анжела 
Димчева, Стоянка Бояно-
ва, Минко Танев, Петър 
Велчев, Петър Динчев, 
Петя Александрова, Лъ-
чезар Еленков, Нико Сто-
янов, Венцеслав Пейков, 
Трендафил Василев, Иван 
Беловски, Владимир Л. 
Станчев (син на Лъчезар 
Станчев) и др.

Събитието беше уваже-
но от Красимир Премянов 

– председател 
на Съюза на 
т р а к и й с к и т е 
дружества, от 
арх. Здравец 
Хайтов и други 
интелектуалци, 
съпричастни с 
идеята. Пред-
стои и премие-
ра на прозаич-
ния том „Иде 
ли?“, на която 
думата ще имат 
белетристите 
и есеистите, 
включени в из-
данието.

рия Съюзът на български-Тези два тома са изклю- на съставяне, благодари 

на Павлина Павлова, Иван 
Гранитски, Петър Анда-
саров, Петър Анастасов, 
Иван Есенски, Виктория 
Катранова, Румен Денев, 
Диана Димих, Анжела 
Димчева, Стоянка Бояно-

ÐÅÖÈÒÀË ÍÀ ÏÎÅÒÈÒÅ 
ÎÒ „ÏÅÅÙÎ ÄÚÐÂÎ”

В с. Подлес, Силистренска об-
ласт,  което е населено от наследни-
ци на тракийски бежанци в момента 
строят  параклис. Строителството 
му е стигнало до покрив, но има 
още много довършителни строител-
ни работи, както и по оформяне на 
вътрешния и външен дизайн. Всич-
ко построено дотук видно от сним-
ките е само със средства получени 
чрез дарения. В момента Тракийско 
сдружение „Национална инициати-
ва „Завръщане към корените“ и „По 
обратния път на дедите ни – клон 
Исперих, организира акция за наби-
ране на дарителски средства. Обръ-
щаме се към Вас, а чрез Вас и към 
потомците на тракийски бежанци 
и гражданите с молба, тези от тях, 
които биха имали възможности и 
желание да откликнат, за да се за-
върши  параклисът, да го направят.

„Населението на с. Подлес са 
тракийски бежанци от прочутото 
българско село с. Каваклия, Ло-
зенградско, Източна Тракия, където 
са родени  писателите академик 
Константин Николов Петканов и 
Никола Константинов  Диков. Пре-

Очакват дарителски средства 
да довършат строежа

В СЕЛО ПОДЛЕС 
ГРАДЯТ ПАРАКЛИС

ве  и понеже селото е последно 
в Силистренски регион младите за-
почнаха да работят в по-големите 
градове и останаха там да живеят. 
Съдбата на  нашите деди не е била 
лесна, защото  след Първата све-
товна война селото ни е под румън-
ско владичество и много семейства 
са избягали в България в близките 
села до границата. В момента село-
то доста е намаляло, но останалите 
с дейната кметица са решили да си 
изградят параклис, който носи име-
то на църквата в с. Каваклия „Кон-
стантин и Елена“ чрез дарителски 
приходи.“

 За допълнителна информация: 
Милена Атанасова, кмет на село 
Подлес, телефон – 0888185200.

банкова сметка ЦКБ АД 
клон Силистра 

IVAN: BG 96 CEC B  97903347835600
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ÒÐÀÊÈÉÑÊÈßÒ ÁÀÁÈÍÄÅÍ
ПЛОВДИВ
Както традицията повелява, тракийците от град Пловдив 

откриха новата 2019-та година с отпразнуването на Бабин-
ден. На 22 януари те се събраха в читалище „Тракия – Плов-
див – 2008 г.“, за да пресъздадат ритуала Бабуване и да поже-
лаят на всички здраве, берекет, много късмет и щастие през 
новата година.

Захарина Гогова и Благовеста Петрова пресъздадоха ри-
туала на импровизираната сцена в читалището под силните 
аплодисменти на препълнената зала.

Димитрина Пенчева повдигна настроението с много сти-
хотворения и песни, посветени на акушерките и бабите, кои-
то неотлъчно помагат на младите невести.

За доброто настроение и усмивки в залата се чуха и ро-
допски песни, които вдигнаха на крака присъстващите, за 
да се завие кръшно хоро и да остави приятни спомени от 
срещата.

За финал бабите почерпиха с ръчно направени тракийски 
пити, баници и соленки за здраве и благоденствие с пожела-
ния за още по-вълнуващи и запомнящи се изяви.

ХАСКОВО

Самодейката Недялка  Демирева 
влезна и в ролята на бабата, която ба-
бува и изражда бебето. Младата бул-
ка, която се играеше от секретаря на 
читалището Анета Георгиева получи 
от щастливата баба и наниз с пенда-
ри, по стара тракийска традиция. А тя 
подля с вода на акушерката да си из-
мие ръцете и и поднесе кърпата да си 
измие ръцете. Баба Недялка, докато 
повиваше бебето ,казваше: „Всички 
млади булки да раждат, докато им е 
времето, защото децата са най-голя-
мото богатство на едно семейство. 

Поклон пред всички лекари, акушер-
ки и баби.“

Празникът в залата на читалището 
продължи с изпълнения на автентич-
ни народни песни от Беломорска Тра-
кия от група „Тракийска дъга“. След 
което Генка Канева от групата за ху-
дожествено слово представи корени-
те на празника. от което стана ясно, 
че думата баба идва от старобългар-
ския корен „ба“, което значи душа.

Тържеството продължи с кръшни 
тракийски хора и почерпка с пити и 
сладки, кото самодейките бяха из-
готвили сами по стари традиционни 
рецепти.

НЕСЕБЪР
Тракийското дружество и фолклорната формация 

„Българка“ организираха тържеството на Бабинден, 
което привлече много хора. На тържеството бяха кме-
тът на Община Несебър Николай Димитров и членът на 
Върховния комитет на Съюза на тракийските дружества 
в България Лазар Япаджиев – зам.-кмет на Несебър.

Oт бpoeни дни нa мyзиĸaлния пaзap e пъpвият caмocтoятeлeн 
aлбyм нa фoлĸлopния изпълнитeл Филип Cинaпoв, ĸoйтo нocи 
ĸpacивoтo зaглaвиe „Πeceннa шeвицa“. Роден в Кърджали, жи-
вее в Момчилград, тoй e зaвъpшил Haциoнaлнoтo yчилищe зa 
фoлĸлopни изĸycтвa „Шиpoĸa лъĸa“, a в мoмeнтa e cтyдeнт нa 
Aĸaдeмиятa зa мyзиĸaлнo, тaнцoвo и изoбpaзитeлнo изĸycтво в 
Πлoвдив. B мyзиĸaлния aлбyм нa дapoвития Филип Cинaпoв щe 
мoжe дa ce пoтoпитe в зaплeнявaщaтa ĸpacoтa нa бългapcĸaтa 
нapoднa пeceн.

B пpoeĸтa „Πeceннa шeвицa“ тoй пoдбиpa eдинaдeceт нapoд-
ни пecни oт Poдoпcĸaтa и Πиpинcĸaтa фoлĸлopнa oблacт. B нeгo 
yчacтват нapoднaтa пeвицa Taня Cĸeчeлиeвa, c ĸoятo e дyетнaтa 
пeceн „Moмнe лe мapи, xyбaвa“ и мyзиĸaнтитe Πeтъp Янeв, 
Bиĸтop Йopдaнoв-Kapдaмa, Mилчo Bacилeв, Πeтъp Boйниĸoв, 
Pyмeн Moнeв, Heдĸo Maджиpoв, Beнeлин Бaшeв и Димитъp 
Πeтpoв. Издaвa ce oт мyзиĸaлнa ĸoмпaния „Диaпaзoн peĸъpдc“, 
ĸъдeтo poдoпчaнинът e eдин oт вoдeщитe изпълнитeли.

Зa apaнжимeнтитe нa пecнитe Филип ce дoвepявa нa Πeтъp 
Boйниĸoв, Mилчo Bacилeв, Bиĸтop Йopдaнoв-Kapдaмa и дpyги. 
Bcичĸи тe ca c  видeopeaлизaция из ĸpacиви ĸътчeтa нa Poдoпитe 
– Aceнoвaтa ĸpeпocт, Злaтoгpaд и Бeлинтaш.

Poäoïcêèÿò cëaâeé Ôèëèï Cèíaïoâ 
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