
На 7 февруари т. г. се роди 
политическата коалиция 
„БСП за България“. На този 
ден в София бе подписан 
договор между Българска-
та социалистическа партия, 
представлявана  от Корнелия 
Нинова, Земеделския съюз 
„Александър Стамболий-
ски“, представляван от Спас 
Панчев, Комунистическа 
партия на България, предста-
влявана от Александър Пау-
нов, „Нова зора“, предста-
влявана от Минчо Минчев, 
Политическия клуб „Еког-
ласност“, представляван от 
Емил Георгиев и Политиче-
ския клуб „Тракия“, предста-
вляван от Стефан Начев. 

Току-що подписахме до-
говора за новата коалиция  
„БСП за България“, каза 
Корнелия Нинова и припом-
ни, че новото име на коали-
цията е било утвърдено от 
заседанието на 49-ия конгрес 
на БСП. Тя уточни, че нова-
та коалиция не е механичен 
сбор от партии за употреба 
на власт и за субсидии, а е 
политически съюз от съмиш-
леници и екип от партии, 
които споделят платформата 
на БСП и които имат реални 
последователи. По думите 
ú в миналото, в политиката 
на партията са правени съ-
юзи, само за да се влезе във 
властта. „В БСП повече няма 
да правим такива коалиции“, 
заяви тя. Да припомним, че 
в коалиция „БСП лява Бъл-
гария“ са били 13 партии. 
Нинова уточни, че лошата 
практика досега е била част 
от коалиционните партньо-
ри на БСП да се изявяват на 
местни избори. „Край с тази 
безпринципност. Това е коа-
лиция за дълъг път, за всички 
видове избори“, заяви лиде-
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рът на БСП и посочи, че в до-
говора съществува изричен 
текст, който гласи, че партия, 
която се регистрира самосто-
ятелно за участие в избори, 
се изключва от коалицията. 

Коалиционният договор  
за участие в избори е изгра-
ден въз основа на Конститу-
цията и законодателството 
на Република България и 
на базата на общото съгла-
сие по основните ценности, 
принципи и приоритети за 
социално отговорна упра-

вленска политика в интерес 
на народа. Коалицията е по-
литически съюз, създаден 
за участие и спечелване на 
изборите за 44-то Народно 
събрание, но така също и 
за провеждането на други 
избори – за президент и ви-
цепрезидент на Република 
България, изборите за об-
щински съветници и кмето-
ве и изборите за членове на 
Европейския  парламент на 
основата на предизборни-
те платформи на БСП. Във 

всички избори коалицията 
ще участва с общи листи 
Основната цел на Коалиция 
„БСП за България“ е реали-
зирането на политика за въз-
раждане на българската ико-
номика и преодоляване на 
демографската криза, борба 
с бедността и неравенството.

Ръководен орган на ко-
алицията е Политичският 
съвет, той се състои от 10 
члена, като 4 са посочени 
от БСП и по един член от 
всеки от коалиционните 
партньори. Председател на 
политическия съвет е пред-
седателят на БСП. Всички 
народни представители, из-
брани с листата на коалици-
ята, ще образуват една пар-
ламентарна група.

В подписания договор 
освен правилата на работата 
на парламентарната група и 
задълженията  на коалицион-
ните партньори по време на 
изборите и след тях, са опи-
сани гаранциите за запазване 
на идейната, политическата 
и организационната самосто-
ятелност на партиите в коа-
лицията. Регламентирано е и 
финансирането на предизбор-
ната кампания, както и начи-
на за получаване на субсидия.

ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈ ÊËÓÁ „ÒÐÀÊÈß”

ÈÄÅÉÍÀ ÏËÀÒÔÎÐÌÀ

7 февруари – национално 
поклонение на гроба 

на Капитан Петко войвода

- Малцина знаят, че Полити-
чески клуб „Тракия“ е създаден 
още през 1931 г. Защо предшествениците ни в тра-
кийското движение са престъпили към изграждането 
на партия?

- Много често след тракийци, които са обединени в 
една голяма патриотична непартийна общност,  възниква 
въпросът доколко преценката за участието на тракийци 
в държавните институции и на публични длъжности е 
обоснована. Трябва да се върнем назад и да припомним, 
че нашите предшественици още през 1931 г. оценяват, 
че държавата е глуха към проблемите на тракийци. То-
гава активно призовават тракийци да се включат в пре-
дизборната борба за влизане в парламента, за да могат 
в него да защитават тракийската кауза. Такава е причи-
ната преди 16 години ръководни дейци да се върнат към 
същата практика. Създаването на ПК „Тракия“ отново е 
практическа реализация на идеята за необходимостта от 
участие на тракийци в парламентарни и местни избори. 
Мотивите са като някогашните – да имаме възможност 
от трибуната на Народното събрание, респективно чрез 
държавните институции да се поставят въпросите на 
тракийската кауза. И то както от гледна точна на отноше-
нието към историята, така и от гледна точка на съвремен-
ните решения, които могат да се намерят в едностранен  
и многостранен дипломатически план. България е член-
ка на Европейския съюз и е добър съсед с всички страни 
на Балканите в това число и с Турция. 

- Какво е отношението на Съюза на тракийските 
дружества в България към Политически клуб „Тра-
кия“, който всъщност е партия?

- Това, че преди 16 години бе възстановен политиче-
ски клуб „Тракия“, който е инструмент за иницииране 
и участие в избори на представители на тракийци, не 
променя статута на Съюза на тракийските дружества в 
България. В никакъв случай! Съюзът е непартийна отво-
рена към всички национална патриотична организация. 
И много често някой поради неинформираност или не-
разбиране могат да коментират, че Съюзът се е полити-
зирал. Аз заявявам, че няма да допусна това и заедно с 
моите колеги от ръководството сме напълно против да 
се чертаят разделителни линии в организацията. И в съ-
щото време много ни се иска, когато са предложени тра-
кийци именно в това им качество за представители във 
властта, активно да бъдат подкрепени от всички тракий-
ци. Те трябва да пренебрегнат и потиснат политическите 
пристрастия и да погледнат на този факт като българи-
патриоти, които ценят, уважават и отстояват тракийската 
кауза. Иска ни се тракийци активно да участват в избо-
рите, за да може да видим кандидатите на ПК „Тракия“ 
в коалицията как утре от трибуната на Народното събра-
ние ще поискат парламентът и цялото общество да по-
четат 26 март – Деня на Тракия, да поискат уважителни 
декларации в защита на националните интереси. И нещо 
много важно – да не превръщаме една благородна кауза, 
завещана ни от нашите деди и от историята, в тема за 
популизъм, шовинизъм и национализъм. Патриотизмът 
не е равен на тия понятия. Патриотизмът е да обичаме и 
уважаваме себе си и да не мразим другите.

ÏÐÈÑÚÑÒÂÈÅÒÎ 
ÍÀ ÒÐÀÊÈÉÖÈ ÙÅ 

ÎÁÎÃÀÒÈ ÏÀÐËÀÌÅÍÒÀ
Разговор с 

Кресимир Премянов, 
председател на СТДБ

Политически клуб „Тракия“ е национал-
на патриотична организация на съмишлени-
ци за отстояване националната сигурност и 
териториалната цялост, за единение на бъл-
гарския народ, за национална идентичност 
и за целокупна, независима и суверенна, де-
мократична, социална и правова Република 
България, равнопоставен член на демокра-
тичните общоевропейски структури. Той из-
повядва принципите и ценностите на нацио-
налното тракийско движение и на неговите 
обществено – патриотични структури – Съюз 
на тракийските дружества в България, Тра-
кийски женски съюз, Тракийски младежки 
съюз, Тракийски научен институт, тракийски 
дружества по региони, тракийско спортно 
движение, Фондация „Капитан Петко вой-
вода“, Централен клуб „Родопи“, Централен 

клуб на малоазийските тракийски българи, 
Централен клуб на ветераните тракийци.

Като отчитат настъпилите съществени 
промени в икономическата основа, общест-
вено – политическите отношения, национал-
ните приоритети за интегриране с ЕС и дру-
гите европейски структури; необходимостта 
от взаимодействие и с други политически 
сили за отстояване и реализиране на българ-
ската национална кауза за Тракия и на човеш-
ките и имуществените права на тракийските 
българи и техните потомци, изискването за 
толерантност и компетентност в управление-
то на икономиката и политиката за създаване 
на нормални условия за живот и реализация 
в страната на всички българи, в частност на 
младите хора;
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ÈÄÅÉÍÀ ÏËÀÒÔÎÐÌÀ
ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ТРАКИЯ“

приемайки, че научно-
техническия прогрес е от 
голямо значение за уско-
ряване на социалното ни 
и икономическо развитие 
и необходимостта за по-
ощрение на развитието на 
малкия /семеен/ и среден 
бизнес;  междуетническа 
търпимост като модел за 
съхраняване мира на Бал-
каните; помнейки завети-
те на Левски „за чиста и 
свята република“, на Бо-
тев, капитан Петко войво-
да и преображенци за ра-
венство и братство между 
хората, като зачитат Кон-
ституцията и законите на 
страната членовете на по-
литически клуб „Тракия“ 
приемат че: 

 
ПРИОРИТЕТИ 
в дейността на 

ПК „Тракия“ са:
- Отстояване и реали-

зиране на българската на-
ционална кауза за Тракия 
– правото на завръщане 
на тракийските българи, 
възраждане на българ-
щината и интеграция в 
Тракия в името на българ-
ските национални идеали 
и в съответствие със съ-
временните европейски 
процеси;

- Спазване и защита на 
човешките и имущест-
вените права на тракий-
ските бежанци и техните 
потомци;

- Защита на българщи-
ната, българите в чуж-
бина и на православната 
вяра;

- Активна дейност за 
мир, доверие и добросъ-
седски отношения с бал-
канските народи;

- Благоденствие на 
българския народ и прос-
перитет на българската 
държава; 

ОСНОВНИ 
ДЕЙНОСТИ:

- Активна обществено 
– патриотична и полити-
ческа дейност в защита, 
отстояване, популяризи-
ране и реализиране на 
българската национална 
кауза за Тракия;

- Активна, навременна 
и ефективна дейност в за-
щита на българщината и 
българските граждани у 
нас и в чужбина, съхраня-
ване на български дух и 
народност сред българи-
те мохамедани и мюсюл-
мани у нас и в чужбина; 
опазване целостта и неза-
висимостта на Република 
България;

- Всеобхватна дейност 
за решаване на социал-
ните и имуществените 
проблеми на българските 
граждани и конкретно на 

тракийските бежанци и 
техните потомци;

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:

1. ВЪНШНА ПОЛИ-
ТИКА:

Основни приоритети:
- Осъществяване на 

активна, балансирана и 
националноотговорна 
външна политика на ев-
ропейска ориентация при 
съхраняване и развитие 
на дълголетните връзки 
с Русия и другите славян-
ски държави, за укрепва-
не на добросъседството и 
всестранното сътрудни-
чество с всички балкан-
ски страни и народи;

- защита на правата на 
българите зад граница;

- съхраняване на бъл-
гарското народностно 
самосъзнание на бълга-
рите-християни и бъл-
гарите-мюсюлмани на 
Балканския полуостров и 
извън него;

- противопоставянето 
на турцизирането на бъл-
гарите-мюсюлмани;

- противопоставяне на 
ислямския фундамента-
лизъм;

България и европей-
ската интеграция:

- членство в общоевро-
пейските демократични 
структури, при запазва-
не на националната ни 
идентичност. Обединена 
Европа да се основава на 
асоциране на равноправ-
ни, суверенни и незави-
сими национални държа-
ви;

- отнасяне до общоев-
ропейските институции 
на проблема за човеш-
ките и имуществените 
права на тракийските бе-
жанци от Източна Тракия 
и Мала Азия и техните 
наследници, при отказ на 
Турция за намиране на 
справедливо двустранно 
решение;

Тракийска национал-
на кауза:

- защита и реализация 
на правото на тракий-
ските бежанци и техните 
потомци за завръщане в 
родните места и възраж-
дане на българщината в 
Източна и Западна Тра-
кия в съответствие със 
законодателството и до-
говореностите в Европей-
ския съюз;

- премахване на дис-
криминационните огра-
ничения за свободно 

движение на хора на Бал-
каните;

- икономическа и кул-
турна интеграция в Тра-
кия ;

- утвърждаване на 
национално тракийско 
движение и единна тра-
кийска организация в 
България;

- подкрепа на всички 
институции, които съдей-
ствуват за запазване на 
духовната цялост на бъл-
гарската нация и нацио-
налната ни единтичност;

2. ИКОНОМИКА:
- преодоляване на ико-

номическата разруха и 
начало на стопански въз-
ход чрез реализиране на 
нова икономическа поли-
тика, която да осигурява 
бърз и стабилен иконо-
мически растеж, защита 
и насърчаване на нацио-
налния капитал, на род-
ното предприемачество, 
стимулиране на дребния 
и средния бизнес;

- свободно пазарно 
стопанство при равнопо-
ставеност на всички фор-
ми на собственост;

- приоритет на държав-
ната собственост и прио-
ритетно държавно регу-
лиране в отрасли пряко 
свързани с националната 
сигурност-  транспортна 
система, енергийна сис-

тема, военнопромишлен 
комплекс;

- приоритетно разви-
тие в областта на селско-
то стопанство, туризма и 
високите технологии;

- създаване на централ-
но ведомство за развитие 
на Родопите и Стран-
джанския край;

- реализация на крупни 
международни инвести-
ционни проекти за ико-
номическа интеграция в 
Тракия – изграждане на 
нефтопроводи и газопро-
води, транспортни и съ-
общителни магистрали, 
откриване на нови ГКПП 
и др.;

- разработване и учас-
тие в разработването, 
приемането и реализаци-
ята на регионални про-
грами за развитие;

3. СОЦИАЛНА ПО-
ЛИТИКА:

- Защита имуществе-

ните права на такийските 
бежанци и техните на-
следници. Пълно и окон-
чателно обезщетяване 
на тракийските бежанци 
и техните потомци от 
Източна Тракия и Мала 
Азия. Ускорени и достой-
ни преговори с Република 
Турция;

- разработване и реа-
лизиране на стратегиче-
ски програми за икономи-
чески възход на районите 
на Странджа и Родопите 
и социална защита на 
тяхното население и бъл-
гарщината там;

- разработване и учас-
тие в разработването, 
приемането и реализаци-
ята на регионални про-
грами за развитие;

4. Здравеопазване, 
образование, социално 
осигуряване, наука и 
култура, спорт:

- отстояване социални-

те ангажименти на дър-
жавата и конституцион-
ните права на гражданите 
на труд, достъпно здраве-
опазване и образование, 
за създаване на по-добри 
условия на живот на со-
циално слабите, пенсио-
нерите, инвалидите, май-
ките, децата и младите 
хора;

- разработване и учас-
тие в разработването на 
програми в отделните 
сфери на национално и 
регионално ниво;

5. Законотворчество 
и правораздаване:

- интеграция с нормите 
на европейското законо-
дателство;

- ефективна борба с 
корупцията, организира-
ната престъпност, теро-
ризма и наркотрафика;

- преразглеждане, ану-
лиране и търсене на на-
казателна отговорност на 
лица реализирали неиз-
годни за държавата при-
ватизационни сделки;

- ефективни законо-
дателни мерки за гаран-
тиране живота и сигур-
ността на служителите в 
правозащитната и право-
раздавателната системи, 
тяхната неприкоснове-
ност и достойно заплаща-
не на труда им;

6. Българска право-
славна църква: 

- за единство и неза-
висимост на Българска-
та православна църква с 
един Синод и един патри-
арх;

- приемане на нов закон 
за вероизповеданиета;

- Какви ще бъдат взаимоотноше-
нията с коалиционните партньори?

- Ние ще се опитваме, а имаме и 
опит от контактите ни като организа-
ция, с нашите народни представите-
ли да консолидираме и приобщаваме 
другите към благородни национално 
отговорни теми. Ще бъдем лоялни 
партньори на тия, които са ни пока-
нили, други партии не го направиха, 
и да не се сърдят, защото не са ни 
припознали като партньори, И бидей-
ки лоялни, ще отстояваме своята ор-
ганизационна и идейна суверенност. 
Това предполагат и документите, кои-
то подписаха ръководителите на ПК 
„Тракия“ в коалиционния формат -  
никой да не посяга на организацион-
ната и идейната.самостоятелност.

- Ако някой в коалицията се оп-
ита да омаловажава и подценява 
тракийското движение, как бихме 
реагирали?

- Няма да допуснем който и да е да 
се отнася с нихилизъм и неуважение 
към тракийската кауза. Да не забра-
вяме, че стотици хиляди българи са 
били свързани с нея – с борбите за 
национално освобождение, със Съе-
динението, с борбата за независима 

българска църква, с поддържането 
на историческата памет, с вярната 
интерпретация на историята, която 
сега трудно се отстоява, защото виж-
даме как всички наши съседи се оп-
итват да я преиначават. Аз мисля, че 
не може да предполагаме, че у когото 
да е било, дори в опонентите в парла-
мента ще има неинформираност, не-
уважение към всички тези ценности. 
Надявам се, че тази тема е по-скоро 
тема за консолидация, поне в тракий-
ското движение ние така смятаме - че 
това може да обединява.

- Какви цели сте си постави-
ли, що се отнася до присъствието 
на тракийци в следващия парла-
мент?

- Ще се борим да имаме поне един 
-двама представители да представят 
в парламента тракийци и тракий-
ската кауза. Платформата на БСП в 
по-голямата си част е съпоставима 
с нашите идеали. – защитата на бъл-
гарщината, защита на обикновения 
човек, на неговите права и интереси, 
защита на една балансирана външ-

на политика,  на просперитета на 
България, защита на изоставащите 
райони. Тракийските райони не са в 
много добро състояние. Подкрепяме 
и идеите за законотворчество, крите-
риите за изменения и допълнения на 
определени закони, за многостран-
ните и едностранни договори, които 
парламентът трябва да ратифицира. 
Най-малкото можем да излезем с ре-
зерви по един или друг договор. Има 
голяма разнообразие във възмож-
ностите за общо действие в коалици-
ята. Ние сме предложили достойни 
и авторитетни хора в листите. Дано 
ги припознаят избирателите и тра-
кийци активно да ги подкрепят. Те 
ще работят за българската кауза – за 
просперитет, да върнем достойнство-
то и авторитета на страната, нужен 
ни е национален консенсус по най-
важните въпроси. Присъствието на 
тракийци ще обогати парламента, ще 
обогати дневния ред на парламентар-
ния живот и ще покаже стремеж към 
консолидация.

Интервюто взе Тодор Коруев
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Продължава на 4-а стр.

Днес промяната е задължител-
на. Тя започна по волята на наро-
дите в света, в Европа и в Бълга-
рия. Те поискаха справедливост 
и се обявиха против върхушките 
– малцината, които притежават 
97% от богатството в света; които 
преразпределят политическа власт 
и икономическа мощ и гледат без-
участно и бездушно на мнозината, 
които живеят в затруднения и ни-
щета. Те поискаха, когато се взе-
мат решения за техния живот, да 
бъдат участници, а не потърпев-
ши. Поискаха техните водачи да 
им върнат достойнството – нацио-
нално и човешко, и да не го прода-
ват за пари и власт.

БСП сложи началото на тази 
промяна в България с победата 
на президентските избори на Ру-
мен Радев и Илияна Йотова. Наше 
задължение е да продължим и да 
доведем промяната докрай. Да по-
сочим път – друг, различен. Да во-
дим по този път и да бъдем гарант, 
че няма да се отклоним от него.

Каква България искаме днес, 
но и след 20 – 30 години? Искаме 
я суверенна – българските прави-
телства да не търгуват с национал-
ния интерес. Искаме я с правила и 
справедливост. Правила, еднакви 
за всички, и възмездие за всеки, 
който ги нарушава. Искаме я со-
лидарна – ние сме един народ. И 
наша ценност е силният, можещи-
ят, смелият да бъде опора на сла-
бия, уплашения и бедния. Искаме 
България, опряна на корените си, 
и в културата, и в духовността, и 
в българщината. Такава Бълга-
рия може да се изгради от силен, 
здрав, образован, работещ и еди-
нен народ.

Как да постигнем това? Първо, 
като поставим конкретна и дълго-
срочна цел – 8 милиона българи 
и нито един на и под прага на 
бедност. Средствата за постигане 
на тази цел:

- решителни действия срещу 
мафия и битова престъпност;

- държавна грижа за българ-
ската икономика и производство, 
за българското земеделие;

- образование, кое-
то гарантира грамот-
ност, работа в Бълга-
рия и създава кадри за 
икономиката;

- здравна система, 
до която всеки бълга-
рин има достъп;

- култура и духов-
ност, които градят 
ценностна система;

- сигурност на гра-
ниците и във всеки дом.

Ние сме наясно, че 
тази дългосрочна цел 
може да бъде постигна-
та само при формиране 

на социална държава. Това е со-
циална държава на активните, 
инициативните, предприемчивите 
и образованите – позитивна со-
циална държава, която може да 
създаде условия за намаляване 
на бедността и неравенството, 
за подкрепа на най-засегнатите 
социални слоеве.

В съвременните български ус-
ловия ние разглеждаме Консти-
туцията на Република България 
като основата, на която да градим 
своята управленска политика в из-
пълнение на нашата предизборна 
платформа „Поискай промяната“.

ИКОНОМИКА НА РАСТЕЖА

Икономика
Страната се нуждае от нова по-

литика на стратегическо прогно-
зиране и програмиране на дър-
жавно равнище. Това е възможно 
с финансова подкрепа, пренасоч-
ване на икономическата актив-
ност към отделните региони и 
разумна бюджетна политика. За 
нас е важно да приложим активна 
държавна политика за подкрепа 
на българските производители, 
решителни мерки за създаване на 
български високотехнологичен 
икономически модел с висока до-
бавена стойност, нови източни-
ци на финансиране на малките и 
средните предприятия. Така ние 
ще постигнем ускорен икономи-
чески растеж, запазване на валут-
ния борд и на критериите от Ма-
астрихт. Не на последно място, да 
укрепим държавните активи в 
икономиката и управлението им 
на пазарен принцип. 

● Специално законодател-
ство за предприятия с над 50% 
държавно или общинско учас-
тие. Въвеждане на професионално 
мениджърско управление на кон-
курсно начало, отчетност за по-
стигане на пазарни цели, прозрач-
ност в управлението. Управление 
на пазарен принцип, пресичане на 
зависимостта на държавния и об-
щинския сектор от политическите 
промени. Гарантиране на приходи 

в държавния и общинските бю-
джети. Оздравяване на публични-
те предприятия и превръщането 
им в инструмент за натрупване на 
финансови средства и излизане на 
българските държавни фирми на 
външни пазари.

● Нов модел на финансиране 
на български предприятия:

– Създаване на фонд „Индус-
трия“ с начален капитал от 500 
млн. лв. за дялово финансиране 
на предприятия, изпълняващи оп-
ределени критерии: десетгодишна 
стратегия за създаване и развитие 
на индустриални мощности на па-
зарен и регионален принцип, съз-
даване на определен брой работни 
места, наемане на млади специа-
листи; 

– Увеличаване капитала на 
фонд „Иновации“ със 150 млн. 
лв., с акцент подкрепа на млади 
български инженери и специа-
листи, които да основават свои 
фирми и да развиват свои марки. 
Целта е да насърчим нашите ка-
дри, в които вече сме инвестирали 
милиони левове за обучение, да 
намерят своята реализация в стра-
ната. Ключова роля в този модел 
ще изиграят Българската акаде-
мия на науките и университетите 
в страната. 

● Финансиране на малките и 
средните предприятия чрез ка-
питаловия пазар:

– Подкрепа на инициативите 
на Европейската комисия по съз-
даване на Съюз на капиталовите 
пазари – опростяване на изис-
кванията за проспектите за мал-
ки и средни предприятия, както и 
инициативите за създаване на ев-
ропейски фондове за венчър капи-
тал (EuVECA) и особено фондове 
за социално предприемачество 
(EuSEF);

– Създаване на отделен сег-
мент за малките и средните 
предприятия на Българската 
фондова борса, чрез който мал-
ки, бързоразвиващи се фирми, без 
дълга финансова история, да наби-
рат капитал чрез опростена про-
цедура, без проспект за публично 

предлагане и без да имат статут на 
публични дружества.

● Преструктуриране на На-
ционалния гаранционен фонд.

– Държавата запазва мажори-
тарен пакет във фонда и привли-
ча допълнителен ресурс, давайки 
възможност на банки, инвести-
ционни фондове и застрахователи 
да участват посредством Нацио-
налния гаранционен фонд  (НГФ) 
във финансирането и подкрепата 
на отделни проекти на малките и 
средните предприятия.

● Увеличаване на застрахова-
телния капацитет на Българската 
агенция за експортно застрахо-
ване на 2 млрд. лв., т.е. по-значи-
телна подкрепа за износ на бъл-
гарска продукция от малките и 
средните предприятия.

● Създаване на Национален 
финансов холдинг под управле-
нието на Българска банка за раз-
витие, включващ: Националния 
гаранционен фонд, Българска 
агенция за експортно застрахова-
не, фонд „Индустрия“, фонд „Ино-
вации“ и фонд „Мениджър на фи-
нансови инструменти в България“. 
Допълване ролята на Българската 
банка за развитие с ясен мандат за 
стимулиране на експорта на бъл-
гарските предприятия в чужбина. 
Крайната цел е българските ком-
пании да получават на едно мяс-
то и с минимални бюрократични 
спънки дялово или кредитно фи-
нансиране за своя бизнес, дългови 
инструменти и застраховка на реа-
лизирания износ.

● Нулева ставка на данък 
„Печалба“ при годишен оборот 
от търговска дейност до 150 000 
лв. за стартиращи предприятия, 
създадени от предприемачи до 
35 г., които в рамките на 24 месеца 
да открият минимум пет работни 
места.

● С цел преодоляване на задъл-
бочаващите се регионални разли-
чия ще създадем нови финансови 
инструменти, които ще осигурят 
дългосрочно финансиране на ва-
жни инфраструктурни обекти чрез 
публично-частни партньорства и 

инфраструктурни 
облигации от стра-
на на държавата 
и общините.

● Създаване на 
условия за стиму-
лиране и развитие 
на „кръговата 
икономика“ (пре-
работка на раз-
делно събирани 
отпадъци) с цел 
по-ефективно из-
ползване и спестя-
ване на суровинни 
ресурси.

● С цел намаля-

ване на административната тежест 
за гражданите и бизнеса електрон-
но полученият документ ще бъде 
равносилен на еквивалента му на 
хартиен носител за всички държав-
ни и общински институции.

Енергетика
Нашата цел е преодоляване на 

непосилно високите дългове на 
държавните енергийни друже-
ства, отстраняване на рисковете 
пред сигурността на снабдяването 
и несправедливите и непрозрач-
ни отношения между субектите в 
енергетиката. Ние сме за после-
дователна политика за стабили-
зиране на енергетиката и внима-
нието ни е насочено основно към: 

● Държавна политика за фи-
нансово стабилизиране на енер-
гийния сектор.

● Държавна подкрепа за раз-
витие на големите български енер-
гийни инфраструктурни проекти: 
АЕЦ „Белене“, директна газова 
връзка с Русия и всички останали 
проекти с доказана икономическа 
ефективност и спазване на еколо-
гичните норми.

● Държавна политика за съз-
даване на честни и прозрачни 
търговски отношения между по-
требителите и топлофикационни-
те дружества чрез заплащане на 
реалната консумация.

● Подкрепа за новите техноло-
гии в енергетиката – използване 
на електромобили, акумулиране 
на електроенергия и развитие на 
интелигентни мрежи.

● Удвояване обхвата на дома-
кинствата, които получават енер-
гийни помощи –  от 250 хиляди на 
500 хиляди домакинства.

Транспорт
Нашата цел е България да раз-

вие устойчива, балансирана и 
ефективна транспортна система 
в услуга на хората и бизнеса.

● Ново Министерство на 
транспорта и транспортната ин-
фраструктура с цел създаване на 
единна политика за балансирано 
развитие на всички видове инфра-
структура и транспорт. 

● Спешни действия за оздра-
вяване на БДЖ чрез двегодишна 
държавна гаранция за изплащане 
на задълженията към кредиторите 
и последващи действия за рефи-
нансиране на дълга. Създаване на 
смесени предприятия за произ-
водство на нов подвижен състав 
– мотрисни влакове, рециклиране 
и модернизиране на пътнически, 
товарни вагони и локомотиви. Нов 
стил на корпоративно управление, 
обвързано с нарастване на пазар-
ния дял на държавния оператор. Предлагаме нов модел за финансиране на бъл-

гарските предприятия и  финансиране на малките 
и средните предприятия чрез капиталовия пазар



● Създаване на условия за из-
граждане на качествени авто-
магистрали и въвеждане на ТОЛ 
система по магистралите и тран-
зитните първокласни пътища по 
страната. Интензивно изграждане 
на нови участъци от седемте ав-
томагистрали чрез публично-част-
но партньорство.

● Използване на инфраструк-
турата на вътрешните водни и 
морски пътища като основа за раз-
витието на интермодалността в 
партньорство с водещи междуна-
родни логистични компании.

● Отмяна на процедурата по 
концесия на Летище София и раз-
витието му като стратегическа 
инфраструктура с държавно уп-
равление. Назначаване на про-
фесионален мениджмънт с кон-
курс, разширяване на транзитния и 
трансферния трафик на пътници и 
прекратяване на порочните практи-
ки за източване на предприятието.

Земеделие
Ще приложим цялостен пакет 

от мерки, които включват защи-
та на собствеността и ефективно 
стопанисване на земята; формира-
не на ефективни производствени 
структури и активни мерки за под-
помагане на сдруженията и коопе-
рациите като база за развитие на 
средните и дребните производи-
тели; увеличаване на капацитета 
за износ на земеделска и прерабо-
тена селскостопанска продукция; 
активно държавно регулиране на 
базата на общите принципи и ме-
ханизми на Общата селскостопан-
ска политика (ОСП).

● Закон за храните. Насърча-
ване на българските производите-
ли на храни, на земеделците и на 
животновъдите чрез пакет от спе-
циални мерки: 

– Наименованието „българско“ 
може да бъде поставяно само на 
продукти, произведени в страната, 
чиято основна суровина е с произ-
ход от България; 

– С наименованието „свежи 
плодове и зеленчуци“ могат да се 
категоризират само плодове и зе-
ленчуци,  произведени на терито-
рията на България; 

   – В асортимента на търговски-
те вериги с годишен оборот над 2 
млн. лв. задължително да се въве-
дат следните минимални прагове за 
произведени в България продукти: 
51% плодове и зеленчуци в сезона 
на производството им и 30% – из-
вън него, 70% мляко и млечни про-
дукти, 25% месо и месни продукти 
(без пилешко), 50% пилешко месо, 
75% вино и спиртни напитки;

– Сумите, събрани от санкции 
за неизпълнение на закона, се съ-
бират в Държавен фонд „Земеде-
лие“ и се използват единствено за 
подпомагане на български земе-
делски производители. 

● Подпомагане производство-
то на храни за местна консумация 
чрез стимулиране на биологичното 
земеделие, „късите вериги на дос-
тавка“ (т.е. отпадане на многото 
прекупвачи) и чрез програми, на-
сърчаващи купуването на проду-
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кти, произведени в България. 
● Контрол на „тавана“ на суб-

сидиите по линия на директните 
плащания за големите стопанства 
чрез налагане на система за уста-
новяване на допустими разходи и 
наети лица. 

● Приоритетно финансиране на 
животновъдството, овощарството 
и зеленчукопроизводството на база 
реално произведена продукция 
(обвързана подкрепа). Приемане 
на програма за достъпно поливно 
земеделие. Подкрепа за произво-
дители на тютюн, етеричномасле-
ни и лечебни култури, които са 
традиционни за България.

● Подпомагане кооперирането 
на малките и средните земеделски 
стопани – производители и прера-
ботватели. 

Местна власт 
и регионална политика

Наша основна задача е разви-
тието на местното самоуправле-
ние. Ще провеждаме цялостна 
политика на ба-
лансирано раз-
витие на всички 
региони на стра-
ната, на преодо-
ляване на дълбо-
ките регионални 
различия и висо-
ко ниво на зае-
тост в общините. 

● Ускорено 
приемане на Це-
л е н а с о ч е н а т а 
инвестиционна 
програма за ин-
тегрирано раз-
витие на изоста-
ващите райони 
в България – Се-
верозападна Бъл-
гария, Родопи, 
Странджа-Сакар,  
пограничните, 
планинските и 
полупланинските слаборазвити 
райони.

● Отстояване и развитие на 
принципите на децентрализация-
та и субсидиарността в местното 
самоуправление.

● Преодоляване на порочна-
та практика държавата да прех-
върля дейности на общини, без да 
осигурява необходимите финанси. 
За целта да се извърши цялостно 
преустройство на разпределител-
ните механизми на държавните 
трансфери по общини въз основа 
на принципите за обективност и 
равнопоставеност. 

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
Качеството на човешкия капи-

тал, шансовете за реализация в 
един свят на знанието и техноло-
гиите, ценностите – всичко това 
зависи от модернизирането на 
българското образование. Необ-
ходимо е да подготвим младото 
поколение и всеки български 
гражданин да бъдат конкуренто-
способни в променящия се свят. 
Ние сме за образователна система, 
която формира активни, критично 
мислещи и отговорни граждани, 
обичащи България. Държавата 
трябва да създаде необходимите 
условия за насърчаване на бизнеса 
и работодателите да инвестират в 

образованието и да използва нау-
ката като фактор за развитие и за 
икономически растеж.

● Ревизия на образователна-
та реформа. Промени в Закона за 
предучилищното и училищното 
образование. Публично финан-
сиране само на държавните и на 
общинските училища; актуали-
зиране на учебните програми от 
1-ви до 12-и клас; един учебник по 
предмет, неограничен брой учебни 
помагала. 

● Образование – пазар на тру-
да:

– Национална карта „Обра-
зование – икономика“, изработе-
на от държава, общини и бизнес. 
Планира кадрите, подготвяни от 
професионалното и висшето об-
разование, така че да отговарят 
дългосрочно на потребностите на 
икономиката и пазара на труда по 
региони. Бизнесът да участва със 
свои прогнози за нуждите на па-
зара на труда (хоризонт – 5–10 г.) 
в определянето на необходимите 

кадри за обучение във висшите 
училища;

– Утвърждаване на държавна 
поръчка в университетите, осно-
вана на планиране на нуждите от 
работна сила с определени квали-
фикации и специалности. Държа-
вата поема таксите за обучение 
на студентите по приоритетните 
специалности в рамките на дър-
жавната поръчка; 

– Нов закон за професионално 
образование – качествено обуче-
ние в реални условия, в произ-
водство, стаж и работа. Участието 
на бизнеса на четири нива: ранна 
професионална ориентация на 
учениците; финансови стимули за 
бизнеса за прием на ученици за 
стаж в реална работна среда; из-
граждане на кариерен план на уче-
ниците от професионалните учи-
лища и осъществяване на контакта 
между бизнеса и бъдещите кадри; 
разработване на пилотен проект, 
по който се работи по време на 
цялото образование и бизнесът е в 
ролята на ментор.

● Образование и наука – техно-
логичен и икономически растеж: 

–   Нов Закон за развитие на 
академичния състав на Републи-
ка България;

– Развитие на развойни цен-
трове и центрове за техноло-

гичен трансфер към Българска 
академия на науките и към универ-
ситетите. Даване на възможност на 
бизнеса да работи с тях;

– Целева подкрепа по цялата 
„верига на иновациите“: от из-
следванията през създаването на 
прототипи и демонстрационни мо-
дели до предлагането на пазара. 

● Програма за осигуряване 
на оборудване-минимум за мо-
дерно обучение съвместно с биз-
неса – технологични кабинети и 
лаборатории в средното и висшето 
образование. 

● Стартова заплата за млад 
учен – не по-ниска от две мини-
мални работни заплати;  стипен-
дии и програми за докторанти и 
постдокторанти; базови мини-
мални заплати за заетите в нау-
ката по основен трудов договор в 
Българската академия на науките, 
Селскостопанската академия и 
държавните висши училища.

● Образование – за култура и 
национално самосъзнание.

– Силно при-
съствие на бъл-
гарските лите-
ратура, история, 
изкуство, музи-
ка, постижения 
на науката и 
спорта в учебни-
те образовател-
ни програми;

– Пресичане 
на подмяната 
на българска-
та история, ре-
а б и л и т а ц и я т а 
на фашизма и 
отричането на 
по стиженията 
на социалисти-
ческия период в 
България;

– Целеви об-
разователни про-
грами, свързани 

с националното самосъзнание, с 
българските история, литература, 
култура;

– Ангажимент на държавата 
към образованието на български-
те деца, живеещи в чужбина.

● Учителите – двигателят на 
модерното образование:

– Поетапно и справедливо уве-
личаване на заплащането на труда 
на учителя. Увеличаване на учи-
телските заплати с не по-малко от 
15% през първата година на манда-
та и 40% в края на мандата;

– Включване на учителската 
професия в списъка на регулира-
ните професии.

● Въвеждане на стандарти за 
спортна инфраструктура и по-
собия за училищата и универси-
тетите.

● Финансиране, позволяващо 
развитие. Средствата в държавния 
бюджет да достигнат през 2020 г.: за 
образование – 5% от брутния въ-
трешен продукт (при 3,5% за 2017 
г.); за научно-изследователска 
дейност – 1% от брутния вътре-
шен продукт (при 0,19 за 2017 г.).

КУЛТУРА И МЕДИИ
В съвременния глобализиращ 

се свят културата е изразител 
на националната идентичност, 
разбирана като единство на ма-

териално и нематериално кул-
турно наследство и съвременно 
художествено творчество. Като 
носител на националния дух, 
нравственост и традиции, тя е и 
средство за диалог между народи-
те и държавите. Устойчивото раз-
витие на културата е гаранция за 
формиране на ценностната сис-
тема на личността и показател за 
постигане на по-високо качество 
на живота.

● Постепенно постигане на 1% 
от БВП в държавния бюджет за 
функция „Култура“.

● Усъвършенстване на механи-
змите за финансиране на култура-
та, включително и чрез създаване 
на специализирани фондове: 
„Подкрепа на дебютни проекти“, 
„Съвременно българско изкуство“, 
„Българско културно-историческо 
наследство“, „Развитие на българ-
ското киноизкуство“.

● Разширяване на процеса на 
децентрализация на управле-
нието на културата и увеличава-
не на финансирането на проектен 
принцип за развитие на изкуствата 
и културните индустрии по нацио-
нални и европейски програми.

● Държавна подкрепа за раз-
витие на материалната база и на 
дейностите на културните инсти-
тути – драматични и музикални те-
атри, библиотеки, музеи, галерии, 
читалища и др.

● Подкрепа на младите талан-
ти в изкуствата и културата, на 
творците и техните обединения за 
защита на интелектуалната соб-
ственост и на авторските права.

● Гарантиране на медиите на 
политическа, икономическа и 
програмна свобода и на висока 
ефективност на обществената ре-
гулация на тяхната дейност, за да 
могат  те  да бъдат защитник на 
публичните интереси.

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА 
И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Социална справедливост,
подкрепа за младите  семейства 

и възрастните хора.
Достойно възнаграждение 

на труда.
Върховното предизвикателство 

пред нас като народ е демограф-
ската катастрофа. Нашата цел е 
да превърнем страната в желано 
място за живот на днешните и бъ-
дещите поколения. Ще продължим 
борбата за: намаляване на задъл-
бочаващата се бедност и нараства-
щите неравенства, подкрепа на 
най-засегнатите социални групи, 
равнище на доходи, осигуряващи 
достоен стандарт на живот. Всичко 
това ще постигнем чрез покачване 
на реалното заплащане на труда и 
чрез инвестиране на капитали в 
квалификацията на заетите във ви-
сокотехнологични производствени 
фондове. 

● Обвързване размера на мини-
малната работна заплата с темпа 
на увеличение на средната ра-
ботна заплата.

● Обвързване на месечното па-
рично обезщетение за отглеждане 
на дете от 1 до 2 години с размера 
на минималната работна заплата 
(пример: от 340 лв. на 460 лв. за 
2017 г.).

● Първи стъпки към семейно 
подоходно облагане. Приспадане 
до 50 лв. месечно от дължимия 
данък общ доход на работещите 
родители за дете.

ÏÎÈÑÊÀÉ ÏÐÎÌßÍÀÒÀ!
Продължение от 3-а стр.

 Предлагаме образование, което гарантира грамотност, 
работа в България и създава кадри за икономиката, наука, 
която работи за технологичен и икономически растеж



за болнична медицинска помощ 
в отдалечените и труднодостъпни 
райони на страната.

● Модернизиране и опти-
мизиране на спешната помощ, 
отговаряща на демографската 
структура в страната.

● Разширяване и разкриване на 
нови звена в градовете с голяма 
концентрация на население, които 
да осигуряват покритие и в слабо-
населените райони. 

● Промяна на разпределение-
то на бюджета на НЗОК и въ-
веждане на минимален праг на 
относителния дял от бюджета на 
НЗОК за първичната извънбол-
нична помощ (12%). Пренасоч-
ване на средства към: извънбол-
ничната помощ, профилактиката, 
майчиното и детското здравеопаз-
ване.

● Разкриване на здравни ка-
бинети в училищата.

● Увеличаване на възнаграж-
денията   на специалистите, които 
работят в Националната здравна 
система. 

– За специалисти с образова-
телен ценз магистър стартова 
заплата не по-малко от три мини-
мални заплати; 

– За специалисти с образовате-
лен ценз бакалавър стартова запла-
та не по-малко от две минимални 
заплати. 

НАЦИОНАЛНА 
СИГУРНОСТ – ВЪНШНА 

ПОЛИТИКА,
ОТБРАНА И ВЪОРЪЖЕНИ 

СИЛИ, ВЪТРЕШНА 
СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН 

РЕД, БОРБА СРЕЩУ 
КОРУПЦИЯТА

Външна политика
За активна и балансирана външ-

на политика в полза на национал-
ните интереси на Република Бъл-
гария, гарантираща националната 
сигурност и териториалната ця-
лост на страната, и благоденствие-
то на българските граждани.

● Пълноценно членство на 
България в Европейския съюз и 
НАТО и активно участие във фор-
мирането на дневния ред в меж-
дународни организации, в които 
страната членува. Развитие на от-
ношенията с Русия, Китай, Индия 
и други държави за разширяване 
на пазарите и привличане на ин-
вестиции. 

● Външната политика ще е ори-
ентирана за подобряване и раз-
витие на отношенията с Русия, в 

това число предприемане на кон-
кретни инициативи и стъпки, в 
сътрудничество с другите страни-
членки, за отпадане на санкции-
те на Европейския съюз спрямо 
Русия.

Отбрана и въоръжени сили
Промените в глобалната среда 

пораждат необходимостта от из-
работване на изцяло нова Стра-
тегия за национална сигурност, 
обхващаща в комплекс съвремен-
ните рискове и заплахи и стъпките 
за изграждане на ефективна сис-
тема за противодействие. Ние сме 
за провеждане на  политика, която 
да гарантира суверенитета, си-
гурността и независимостта на 
страната.

● Осигуряване на условия на 
въоръжените сили за изпълнение 
на конституционно възложените 
им отговорности и задачи – гаран-
тиране суверенитета, сигурността 
и независимостта на страната и 
защитата на териториалната ú ця-
лост.

● Ефективно използване на 
капацитета на българския воен-
но-промишлен комплекс за мо-
дернизация на българската армия. 

● Осъвременяване с мини-
мум 10% на базата за определя-
не размера на основното месечно 
възнаграждение за най-ниската 
длъжност на служителите в сектор 
„Сигурност“. 

● Доизграждане и поддър-
жане на възпрепятстващото съо-
ръжение (ограда) по границата с 
Република Турция.

● Активни действия  за връ-
щане на мигранти, 
които не са бе-
жанци от военни 
действия. 

● Отмяна на 
Постановление 
на Министер-
ския съвет 208 – 
засягащо жилищ-
ното настаняване, 
заплащането на 
здравни осигуров-
ки, предоставяне-
то на финансова 
помощ и социал-
ни услуги за ими-
гранти.

● Предприема-
не на действия за 

преразглеждане на Дъблинското 
споразумение. 

Вътрешна сигурност 
и обществен ред

Приоритетна задача за страната 
става формирането на система за 
вътрешна сигурност и обществен 
ред, която да гарантира спазване-
то на личните права и собстве-
ността на гражданите. Стабили-
зиране на системата за сигурност 
и нова концепция за работа в сек-
тора:

● Нова „полицейска карта“, 
при която в районите на селата 
се създават нови участъци (пост-
ове), които са с постоянен жан-
дармерийски състав и транс-
портна техника. 

● Постоянният пост отговаря 
за няколко (не повече от три) села, 
като осигурява патрулна дейност 
и незабавна реакция при кражби 
и всички други престъпни посега-
телства.

● Адекватна подготовка на 
МВР за постигане на пълноценно 
и обективно разследване на прес-
тъпленията. Качествено развитие 
на оперативно-издирвателната 
дейност срещу тежка и органи-
зирана престъпност. Разследване 
на престъпления със съвременна 
криминалистична техника. Пълно 
обезпечаване на криминалната 
полиция – с модерна техника и 
експерти. Създаване на регионал-
ни центрове по криминалистика 
с единна база данни криминалис-
тична информация (ДНК, дакти-
лоскопия, балистика и т.н.).

● Материално-техническо 
обезпечаване и осъвременени въз-
награждения на полицейските 
служители.

● Полицията да налага прин-
ципа за „нулева толерантност“: 
от безусловното санкциониране на 
всяко нарушение на пътя до бър-
зата реакция при всяко престъпле-
ние. 

● Използване на целия ресурс 
на сектор „Сигурност“ при проти-
водействие на тероризма.

Правосъдие и 
справедливост за всички

Основополагащо изискване на 
демократичното общество е реал-
но върховенство на закона. То е 
ключовата гаранция както за сво-

бодата на личността, така и за ре-
зултатната борба срещу престъп-
ността и корупцията. Решени сме 
да положим усилия за гарантиране 
бързо и справедливо правосъдие 
за всеки български гражданин.

● Производството по наказа-
телни дела. Изменения в Наказа-
телно-процесуалния кодекс, които 
да осигурят:

– Силно ограничаване на въз-
можностите за връщане на дела-
та от съда на Прокуратурата;

– Въвеждане на стриктни сро-
кове, както и на „жалба за ба-
вност“ в наказателния процес 
като средство за реакция и защита 
на правата при необосновани заба-
вяния от страна на Прокуратурата 
и съда;

– Създаване на правила за 
работещо „бързо производство“, 
които да се прилагат задължител-
но при определени видове прес-
тъпления – кражби на лично иму-
щество, причиняване на телесни 
повреди, грабежи и др.;

– Разширяване кръга на престъ-
пленията, при които наказателното 
производство започва по инициа-
тива и решение на пострадалия 
(т.нар. частно обвинение);

– Изменения в уредбата на мер-
ките за неотклонение и изпълне-
ние на присъдите с цел премахва-
не на възможностите за бягство 
от правосъдието.

● Изменения в Наказателния 
кодекс: 

– Засилена защита на личната 
собственост и на неприкоснове-
ността на личността;

– Нови състави на длъжност-
ните престъпления и престъ-
пленията против стопанството, 
които отговарят на съвременни-
те реалности и необходимостта от 
защита на обществения интерес;

– Отпадане на непредпазли-
востта като форма на вина при 
транспортните престъпления, из-
вършени след употреба на алкохол 
и наркотични вещества и по-тежки 
наказания в тези случаи;

– Отпадане прилагането на 
определението „маловажност“ 
при осъществяване на престъпле-
ния против собствеността;

– Криминализиране на тежки 
нарушения на екологичното за-
конодателство с причинени голе-
ми щети върху околната среда;

–Усъвършенстване на механи-
змите за съдебен и администра-
тивен контрол върху съдебните 
изпълнители и по-ефективна за-
щита на правата на гражданите – 
длъжници в съдебно изпълнител-
ното производство;

– С цел премахване на ко-
рупционни практики ще проме-
ним някои текстове в ЗОП, като 
например: ясно и конкретно ще 
дефинираме елементите „същест-
веност“ и „непредвидени обстоя-
телства“, които са в основата за 
промяна на договорите за общест-
вени поръчки.

Работим за защитата на чо-
вешкото достойнство и свободна-
та реализация на всяка личност. 
Заедно ще променим страната и 
живота си. Заедно вървим по пътя 
към друга – по-различна България. 
Ясни правила, сигурност за всеки 
гражданин, солидарност, справед-
ливост.  

ПОИСКАЙ ПРОМЯНАТА!
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● Разширяване обхвата на 
помощта в началото на учебната 
година освен за 1-ви клас и за уче-
ници от семейства с ниски доходи 
от 2-ри, 3-ти и 4-ти клас.

● Плавен изход от „плоския“ 
данък. Въвеждане на 20% данък 
върху доходите на физически лица 
(заплати, наеми) с приходи от над 
120 000 лева годишно.

● Преизчисляване на пенси-
ите и намаляване на разликите 
между старите и новоотпуснати-
те пенсии.

Здравеопазване
За нас отправно начало е да 

гарантираме здравна полити-
ка, която ще позволи на практика 
да се приложат принципите на 
равнопоставеност, достъпност, 
качествено и навременно меди-
цинско обслужване. Ще подчи-
ним практическите си действия на 
реализацията на това категорично 
конституционно право чрез:

● Премахване на системата на 
пръстови отпечатъци за регис-
трация на пациенти. 

● Напълно безплатно, достъпно 
и навременно медицинско обслуж-
ване на здравноосигурените лица.

– Премахване на скритите фор-
ми за допълнително заплащане;

– Увеличаване с не по-малко от 
два пъти на средствата на „Фонд 
за лечение на деца“ и облекчаване 
на процедурата за отпускането им.

● Създаване на работещ меха-
низъм за медицинското обслужва-
не на лица, които са в обективна 
невъзможност  да плащат здравно-
осигурителни вноски. 

● Приемане законови норма-
тиви за подписване на предва-
рителни договори с обучаващи-
те се по медицина по държавна 
поръчка, които след завършване 
на образованието и специализа-
цията си да работят в България за 
период от 50% от времето, платено 
за обучението им. Същото да важи 
за обучението на стоматолози, ме-
дицинските сестри, акушерки и 
лаборанти.

● Лекарствена политика, 
която чрез непрекъснат контрол 
върху цените ще гарантира  на па-
циентите достъпа до качествени и 
безопасни лекарствени средства и 
медицински изделия. Насърчаване 
на търговията с качествени гене-
рични лекарствени продукти. 

● Запазване на държавните и 
общинските лечебни заведения 

Продължение от 4-а стр.
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 Предлагаме сигурност на 
границите и във всеки дом

 Предлагаме здравна система, до 
която всеки българин има достъп



енно издателство и редактор 
в издателство „Български 
художник“ в София, повече 
от 10 години бе редактор в 
литературнохудожествения 
алманах „Море“ в Бургас. 
И като редактор беше взис-
кателен към ръкописите. 
Стихотворенията пишеше 
бавно, носеше с месеци, с 
години някои от тях. Но ко-
гато го обземеше „продук-
тивното настроение“ (М. 
Арнаудов), изливаше върху 
белия лист не едно и две 
стихотворения… 

Не са верни приказките,  
че бил аполитичен. Запа-
зил съм едно негово писмо 
от 17 август 1982 г., в което 
разкрива интереса си към 
революционното минало на 
хайдушката ни Странджа. 
Ето част от него:

„Момчилов,
Изпращам ти двата ва-

рианта на ръкописа на поп 
Рафаил Вълчанов. Ще те 
моля да го пазиш много, 
защото с друг екземпляр 
не разполагам. Както ти 
казах по телефона, този ръ-
копис ще се печата в бр. 2 
на „Море“ – 1983 г. Дотук 
ръкописът е подготвян от 
мен и отец Веселин Дими-
тров. Веселин Димитров 
живее в с. Лозово, Бургаско 
и този адрес е достатъчен, 
за да направиш връзка с 
него. Освен това той работи 
като свещеник в храм „Иван 
Рилски“ – Бургас. Телефо-
нът на храма е: 2-10-50. За-
сега очаквам бързо писмата 
на Тодор Грудов, за да мога 
до 30 август да ги подготвя 
за печат. За ръкописа на поп 
Рафаил все още има време, 
но ще те моля, доколкото ти 
е възможно да побързаш и с 
него…“

Малко е да кажа, че Яна-
ки прояви завидно старание 
като редактор в бургаския 
алманах „Море“, за да се 
появят на страниците му 
записките на архимандрит 
Рафаил, игумен на Голямо-
буковския манастир „Жи-
воприемний источник“ и 
писмата на войводата Тодор 
Грудов. (Нека се знае още, 
че „Записки за преживяното 
в Странджа“ от архиманд-
рит Рафаил Вълчанов бяха 
издадени в отделна книжка 
през 2011 г. от родения в Го-
лямо Буково проф. Никола 
Великов.) 

За родното село и родна-
та планина Янаки Петров 
направи много, макар да не 
парадираше както други. 
Можеше ли да е аполити-
чен и да напише стихотво-
рението „Реквием“ за рево-
люционера Никола Попов 
от родното му село, изгорен 

от хитлеристите в злове-
щите пещи на Освиенцим?  
(Публикувано в общинския 
вестник „Средец“ – г. 37, 
брой 6-7 (1136), 4.VІ. 1996, 
с. 6) А по повод 40 години 
от гибелта на Никола Васи-
лев Попов (1887–1943) об-
народва в 4 последователни 
броя художествено-доку-
ментален очерк „От Голямо 
Буково до Освиенцим“ за ге-
роя в областния ежедневник 
„Черноморски фронт“ – г. 
ХL, бр. 12 646/649, 22.- 25. 
09. 1983).

Янаки не беше и черно-
глед. Влизането му в Клуба 
за подкрепа на гласността 
и преустройството в Бълга-
рия не беше с цел да руши, а 
да изправя кривините ни. В 
книгата на Димитър Иванов 
„Шести отдел“ на страница  
378 той е под номер 212: 
„Янаки Петров Иванов, ро-
ден през 1947 г. в с. Голямо 
Буково, живее в Бургас, без-
партиен, писател”. Янаки 
беше следен „на всяка крач-
ка“ през 1989 г. в Бургас…
Спомням си как се озърта-
ше и в изложбената зала на 
Бургас, когато разглеждахме 
експозицията на Етнограф-
ския музей от Елхово. Не го 
оставяха на мира нито час…

Последните десет го-
дини от живота  си Янаки 
преживя изключително 
трудно. Алманахът бе „уда-
вен“, поетът остана без за-
плата. Освен всичко друго 
той беше баща на три деца. 
Как се изхранва петчленно 
семейство от поет? Новоиз-
люпените сини демократи 
обърнаха гръб на истинския 
дисидент – за него нямало 
каквато и да е работа в бур-
гаската община. Те не чуха 
и Блага Димитрова, към 
която той се бе обърнал за 
съдействие… От малкото 
разговори, в които той се 
откриваше, съм записал в 
дневника си един. Беше в 
първите години след Десе-
ти ноември. По-възрастни-
те не могат да забравят ха-
оса. Отидохме един ден на 
мръкване двамата при Илия 
Богданов в редакцията на 
списание „Антени“. Илия 
беше главен редактор и шеф 
на издателска къща, която 
не просъществува, както из-
чезна и списанието. „Аз съм 
неграмотен, нищо че имам 
дипломи. – говори му Яна-
ки. – Моето образование е 
най-много за седми клас… 
Знам 8000 думи от англий-
ския, по руски не мога да 
говоря, нищо че превеждам. 
Защо не ме пратите шест 
месеца в Англия да уча ези-
ка, че тогава да видите!… 
Помогнете ми, на децата ми 
помогнете, за тях го напра-

вете… – все така тихо гово-
реше Янаки. Илия го изслу-
ша и предложи да издава в 
специална поредица дет-
ските му книжки. „Съгласен 
съм и на 300 лева… От про-
за не разбирам, но стихове-
те!… Детската литература 
смятам, че я познавам…“ 
Илия му призна, че за своя 
роман събрал заявка за 300 
екземпляра: как да го изда-
де?… Не помня с какво още 
той го провокира, но Янаки 
му отговори: „Партизанлък 
прави Марин (Георгиев) и 
другите…“

С последните си спес-
тявания Янаки Петров 
издаде книжките „Робин 
Бобин“ (1990) – английски 
фолклор за деца, „Златното 
яйце“ (1991) – руски народ-
ни приказки и залъгалки, и 
„Червеното ми конче с бя-
лата юзда“ (1992) – детски 
песнички от цял свят. Дру-
ги ходиха по посолствата в 
Англия и Русия. На други 
дадоха хиляди долари и руб-
ли… И моят познат Евгений 
Воробьов от Агенцията по 
печата „Новости“ на Русия 
вдигна безпомощен рамене 
и го посъветва да се оправя 
сам!…

Вярно е, че Янаки рядко 
се усмихваше, обичаше по-
вече да слуша събеседника 
си, отколкото да го назида-
ва. С погледа си търсеше 
разбиране. На мнозина не се 
нравеше неговият хуманен 
мироглед. Завиждаха му, че 
на тридесет години е вклю-
чен с три стихотворения в 
„Учебник за втори клас“ 
(1980) редом с класиците 
на детската ни литература: 
– „Колко кожи и 
кожуси.“, „Слън-
чоглед и слънце“ 
и „Коста на мо-
ста“. Ззавиждаха 
му на двете на-
ционални награ-
ди (1981, 1989), 
които получи за 
най-добра стихо-
сбирка за деца от 
Министерството 
на народната про-
света, завиждаха 
му, че в анкетата 
на вестник „АБВ“ 
за 1989 г. бе посо-
чен от читателите 
като най-популя-
рен писател сред 
децата. Не спряха 
да му завиждат 
до края на живота 
му по кафенетата, 
а той не завиж-
даше на никого! 
Знаеше цената си 
и я отстояваше в 
повечето случаи с 
мълчанието си.

Необикнове-

ното възземане на духа у 
Янаки Петров можете да 
откриете не само в поезия-
та му, но и в миниатюрите 
„Порцелановият глобус“ 
(„Море“, кн. 1-2, 1984 г.). 
Неговото мислене е в гло-
бални размери, той не е 
регионален, а национален 
писател. 

Позволявам си тук да ко-
ментирам пет от тези мини-
атюри:

Да можеш да се осво-
бодиш от името си, от 
представата на хората, в 
която веднъж завинаги си 
утвърден и да станеш мал-
кото момче, което започва 
пътя си от прага на бащи-

ната къща.
… Онези, които вярват 

в прераждането, твърдят, 
че един ден в Странджа 
отново ще се пръкне Янаки.

Ученичеството на писа-
теля започва още от пре-
дучилищните му години и 
не свършва до края на жи-
вота му. Зрелостното сви-
детелство се издава винаги 
посмъртно – подир сто и 
повече години, ако изпитът 
е издържан.

… Янаки приживе влезе в 
читанките!

Да напишеш такава кни-
га, която нито един чита-
тел да не даде на антиквар!

… Днес антиквари кол-
кото щеш – над път 
и под път, ала не съм 
видял по сергиите 
нито една книга от 
Янаки.

При потоп праз-
ните глави изплуват 
най-отгоре.

… След 1989 г. ди-
летантите в Бълга-
рия удавиха литера-
турата.

Не е изключено уче-
ните да постигнат и 
присаждане на мозък. 
Боже, но нали няма 
да съм същия човек? В 
черупката ми ще жи-
вее друг. Аз искам спо-
мените, мислите си! 
Кой би се съгласил на 
живот при такава чу-
довищна цена? Само 
майките ни, клетите 
ни майчици.

… Какво ли щеше 
да се случи, ако при 
последния инсулт на 
Янаки лекарите има-
ха възможност да му 
присадят мозък?
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КИРИЛ МОМЧИЛОВ

Янаки Петров се пресели 
в отвъдното на 4 септември 
1999 г. А беше само на 52 
години, в разцвета на твор-
ческите си сили. Бях далече 
от България и не изплаках 
сълзите си ведно с близки-
те и приятелите му. Заради 
това очите ми се навлажня-
ват, когато разтворя един-
ствената му стихосбирка за 
възрастни „Зимна птица“ и 
започна да я чета, навлаж-
няват се и когато чета на 
внуците си игривото бъл-
гарско слово от детските му 
книжки…

Познавах го от дете. 
Баща му „Бай Петър от Го-
лямо Буково“, както беше 
известен в миньорското се-
лище Росен, работеше заед-
но с мъжа на сестра  ми Пе-
тър Тагавов, вадеше медна 
руда, за да изхранва челядта 
си. От онези години имам 
снимка на мама, на която е 
попаднал в кадъра случай-
но и Янаки. Тогава никой от 
бившите селяни и селянки 
от странджанските села не 
си е и помислял, че от това 
„затворено дете“, което оби-
чаше да си играе само, „ще 
излезе поет“. И то какъв 
поет за деца и възрастни! 

Дали защото обожаваше 
Атанас Далчев, Александър 
Геров и Андрей Германов, 
той се доближи до тях? 
Други да кажат. Аз не мога 
да забравя как през един 
пролетен ден на 1981 г. на 
Янаки сякаш поникнаха 
криле, когато видя насре-
ща си Андрей Германов по 
„Графа“. И сега е пред очите 
ми – ускори късата си крач-
ка, спряхме се на тротоара 
пред сладкарницата „Таба-
керата“, спря се, зарадван да 
ни види и чуе, и Андрей… 
Как да не се радват на тази 
среща двамата – ученик и 
учител. Преди година само, 
през май, след като бе по-
лучил и прочел книжката 
на Янаки „Зимна птица“, 
Андрей му писа: „… Радвам 
се, че в нашата поезия има 
такъв хубав, честен и със съ-
временно мислене поет. Ще 
чакам твоите нови стихове и 
нови книги с радост и въл-
нение и ще преживявам съд-
бата им както преживявам 
съдбата на своите стихове и 
книги.“  

Онези, които познаваха 
Янаки Петров отблизо, зна-
ят, че беше мълчалив, съсре-
доточен, паметлив и влюбен 
в поезията. Беше чужд на 
всякакъв жест и поза, изпит-
ваше омраза към блясъка 
и парадността. Живееше с 
поезията и пишеше поезия, 
за да живее. Янаки беше 
сложно изградена и рани-
ма душа. Затворен в себе 
си, но отворен за другите. 
Служил като военен моряк, 
работил е като печатарски 
работник в Държавното во-

ÂËÅÇÅ Â ×ÈÒÀÍÊÈÒÅ ÏÐÅÆÈÂÅ
Навършиха се 70 години от 

рождението на поета Янаки Петров

РОДНО СЕЛО

Голямо Буково – бяло, бяло,
бяло под цвят изгрял. 
Тук люлка ме е люляла 
под круша, под сливак бял.
Срещам хора на твоя площад. 
Плаха птичка в сърцето ми шава. 
Ала нямам сред тях познат. 
Нито някой от тях ме познава.
Със ръка на очи те към мене заничат. 
И се питат те: кой е, отгде е? 
А някой от тях ми е може би чичо. 
А някоя от тях ми е леля.
Как да кажа какъв съм, кой съм? 
На чии да похлопам врати? 
Те в лицето ми взират се косо, 
но не виждат познати черти.
Тук е втора гранична зона. 
Ах, изглеждам май пътник нечист! 
Моля, казвам, аз идвам законно.
И показвам открития лист.

Янаки Петров



фолклорни из-
куства „Широка 
лъка“. Заряз-
ването и след 
това поливане-
то на лозите с 
вино извърши-
ха под звуци-

те на гайда. Председателят 
на тракийското дружество 
Генчо Кутелов разказа за 
древния обичай, практикуван 
от траките по нашите земи. 
След обреда младият гайдар 
Александър Фенев стана най- 
новият член на тракийското 
дружество „Момчил юнак“.
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ПИСМО 
ОТ ПРЕЗИДЕНТА 

РУМЕН РАДЕВ

„ЗА ВИНОТО – ОТ 
ТРАКИТЕ ДО ДНЕС“

Председателят на Съюза на тракийските друже-
ства в България Красимир Премянов е получил писмо 
от президента на Република България Румен Радев, в 
което се казва:

„Уважаеми господин Премянов, 
Бих искал да Ви благодаря за отправените поз-

дравления по повод избирането ми за президент на 
Република България. 

Уверявам Ви, че ще защитавам активно и безком-
промисно интереса на българския народ и ще отстоя-
вам достойнството и правата на гражданите.

През годините на моя мандат президентската ин-
ституция ще бъде отворена за активен диалог с всич-
ки държавни институции, обществени организации и 
граждани. Нека обединим усилията и капацитетите на 
нацията, за да изградим заедно едно по-справедливо 
общество, в което законът, моралът, толерантността и 
солидарността са основна ценност.

Желая Ви здраве и успех!
1 февруари 2017 г.

Яни Янев - Кърджали .................... 2 март 1949 г.
Хубен Стефанов – София ............. 4 март 1959 г.
Проф. Иван Филчев – София ........ 5 март 1923 г.
Еню Димитров – София ............. 16 март 1940 г.
Ели Вълчева – Пловдив ............... 21 март 1943 г.
проф. Тодор Кирев – София ....... 25 март 1933 г.
Антония Йотова – София ........... 27 март 1960 г.

Централното ръководство 
на Съюза на тракийските дружества 

в България и редколегията 
на вестник „Тракия“ 

честитят на рождениците на Съюза:

Честито!

Младежи от цялата стра-
на се събраха на втората на-
ционална тракийска среща. 
Тя се проведе събра 70 души 
от Бургас, Варна, Сливен, 
Кърджали, Карнобат, Со-
зопол, Айтос, Павликени, 
Казанлък и др. Срещата се 
организира от бургаското 
тракийско дружество „Ек-
зарх Антим I“ и е част от 
програмата му за развитие 
на организацията и младеж-
ката структура в нея. 

На срещата присъства 
председателката на Тракий-
ския женски съюз Румяна 
Вълчева, която разказа за 
важната роля на жената тра-

Традицията да се зарязват ри-
туално лозови пръчки в салона 
на тракийското дружество и тази 
година беше спазена от тракийци 
в Хасково. Ритуалното зарязване 
се извърши от Кирил Сарджев 
– председател на дружеството, 
Анета Георгиева – секретар на 
народно читалище „Тракия –2008“ 
и Венета Стратиева – член на 

клуба, които се бяха  облекли 
в народни носии. В кратката 
програма със стихове от беле-
жити поети за виното и любо-
вта се включиха Генка Канева, 
Венета Стратиева,Людмила 
Рачева и Кирилка Драгиева.

В конкурса за най-добър ви-
нар участваха 10 тракийци. По 
десетобалната система най-ви-

сока оценка получи виното на 
Станка Томова. Празникът про-
дължи с хора, песни, танци и 
малко ракия и вино.

ÂÅÍÖÈ ÍÀ ÏÎ×ÈÒ 
È ÏÐÈÇÍÀÒÅËÍÎÑÒ
На 19 февруари т.г. се навършиха 144 години от 

обесването на Васил Левски. Паметникът му в Со-
фия бе отрупан с венци и цветя и цял ден българи 
– мъже, жени и деца се поклоняха пред Апостола 
на свободата. На официалната церемония по повод 
годишнината от гибелта на най-славния син на Оте-
чеството ни, бяха поднесени венци от Съюза на тра-
кийските дружества в България, от Тракийския нау-
чен институт и от тракийското дружество в София. 
Тази година се навършват 180 години от рождението 
на Васил Левски. Тракийските дружества в страната 
ще я отбележат с различни свои прояви.

ограничения капацитет на 
базата. За нас е важно тра-
кийските младежи от цяла 
България да се познават, за 
да могат да работят заедно за 
тракийската кауза.“

Председателят на СТДБ 
Красимир Премянов поздра-
ви участниците в срещата и 
подчерта важното значение 
на тракийската организация 
за обединението на българи-
те в съвременния динами-
чен свят. Той благодари на 
организаторите – в лицето 
на председателя на бурга-
ското тракийско дружество 
Тодор Ангелов, за добрата 
инициатива, която събира 
младежи, имащи желание 
да работят за тракийската 
кауза. Присъстващите про-
ведоха дискусия за мястото 
на младежите в тракийски-
те дружества и актуалното 
състояние на младежките 
структури по места. 

ÂÒÎÐÀ ÌËÀÄÅÆÊÀ 
ÒÐÀÊÈÉÑÊÀ ÑÐÅÙÀ

кийка в живота на тракий-
ския съюз и трудностите, 
които е трябвало да прео-
долеят, докато се наложат в 
една отначало мъжка орга-
низация. „Много сме довол-
ни, че има такъв интерес към 

срещата“ – каза Тодор Анге-
лов, председател на бурга-
ското тракийско дружество. 
„Миналата година бяхме 50 
души, а тази над 70, като 
дори не можахме да вклю-
чим всички желаещи, поради 

Все по-чести са срещите на 
потомците на тракийски бе-
жанци от Националната ини-
циатива „Завръщане към коре-
ните“ и „По обратния път на 
дедите ни“ в Павликени. Ви-
наги има какво да си разкажат, 

ÒÐÀÊÈÉÖÈ ÎÒ ÕÀÑÊÎÂÎ 
ÇÀÐßÇÂÀÒ ÍÀ ÒÐÈÔÎÍ ÇÀÐÅÇÀÍ

АНЕТА ГЕОРГИЕВА   

Трифон Зарезан и тази година привлече хаско-
влии. Традицията да се празнува празника от тра-
кийци сега беше подкрепена и от администрацията 
на Регионалния исторически музей. Зала „Археоло-
гия“ въпреки своята просторност се оказа тясна.

Кратка историческа справка за честването на 
празника през  вековете от траките до днес направи  
Пенко Добрев – директор на музея. В концертна-
та програма участваха жените от фолклорна група 
„Тракийска дъга“, децата-танцьори от „Пъстрица“ 
и самодейците от представителния ансамбъл за на-
родни песни и танци „Китна Тракия“.

Тържеството завърши с чаша  вино от Харманли,  
Мезек и Стамболово за всички  присъстващи.

Ñ ÃÀÉÄÀ ÍÀ ÏÐÀÇÍÈÊÀ 
Â ËÎÇÅÒÎ

ПОТОМЦИТЕ СЕ ТЪРСЯТ 
И НАМИРАТ

какво да си спомнят, какво да 
предложат, та и по-младите 
да ги следват. Приемственост 
трябва да има! Дирята родова 
нека остава за поколенията... 
Гинка, Румяна и другите са 
неуморими... Пък и още мно-

го неоткрити и след толкова 
години близки и роднини има 
всеки! Но затова пък е Нацио-
налната инициатива „Завръ-
щане към корените“ и „По 
обратния път на дедите ни“, 
която с организираните срещи 
и експедиции до родните мес-

та на дедите помага на пото-
мците на тракийски бежанци 
да се намират и срещат... Анка 
Латева с вълнение разказва за 
скоро откритите свои близки 
роднини от рода им от с. Тър-
ново, Узункюприйско, сега 
живеещи в гр. Стралджа... 

На Трифон Зарезан тра-
кийците от Момчилград се 
отправиха към лозята във 
вилната зона на града. Там 
до обяд зарязваха лозите. 
За целта бяха поканили и 
20-годишния гайдар Алексан-
дър Фенев, възпитаник на 
Националното училище за 



ЕЛИ МАРИНОВА

За всички национални 
герои, дали младостта, 
енергията и живота си за 
свободата на отечеството 
има място в сърцето ми. Но 
има един, който усещам бли-
зък до цялото си същество. 
Може би заради всичко проче-
тено, може би донякъде зара-
ди силния филмов образ, кой-
то пресъздаде актьорът Васил 
Михайлов, а вероятно заради 
близката бунтарска душа, коя-
то събаря стени и влиза в огъ-
ня с вдигната глава. На 7 фев-
руари, преди 117 години във 
Варна умира легендарният за-
щитник на българщината през 
турското робство в Родопите 
и Беломорието, Капитан Пе-
тко войвода. Често отивам на 
гроба му, за да запаля свещ. И 
идея нямам защо точно на не-
говия гроб. Имам само пред-
положения и емоционална 
привързаност. Водя и детенце 
за ръка. За да види, за да пом-
ни. Всяка година церемониите 
по отбелязване на годишнина 
от смъртта му са впечатля-
ващи. И тази беше. Църква, 
военни, музиканти, всички 
институции, събрани на едно, 
стотици хора вкупом за по-
клон пред един човек. Защо 
паметта му се пази със същата 
сила и последователност вече 
117 години? На гроба на един 
от големите синове на Бълга-
рия бяха областният управи-
тел, контраадмиралът, пред-
ставители на Община  Варна, 
общински съвет, полиция, 
офицери от запаса, военни 
моряци, тракийски дружества 
от цялата страна, на Генерал-
ното консулство на Руската 
федерация, районни кметове, 
училища, Македонското кул-
турно-просветно дружество, 
два мотоклуба – Нощни въл-
ци, Варна и мотоклан „Велика 
България“, гайдарски състави, 
много варненци.  Заупокойна 
молитва отслужи Варненски-
ят и Великопреславски мит-
рополит Йоан.

Но това, което изкара от 
унеса множеството още в на-
чалото бяха силните думи на 
митрополита, който обърна 
внимание върху нещо много 
съществено – днес се опит-
ваме да смекчим езика си, 
когато говорим за турското 
робство и всичко, съпътства-
ло тежките пет века насилие 
на нашия народ. Световната 
кореспонденция веднага след 
кръвопролитията и клането 
по време на Априлското въс-
тание обаче никак не използва 
деликатни думи за мъката на 
народа. Защото това, което са 
преживели нашите деди ни-
как не е било деликатно. Пе-
тко Киряков можеше да води 
един по-спокоен живот. Поне 
толкова умерен, колкото на 
останалите му поробени бра-
тя. Но буйният му дух разбира 
повелята, която му е отредена 
и той избира съдбата на хай-
дутлука. На друг интересен 
аспект обърна внимание мит-
рополитът, говорейки за без-
смъртния Капитан Петко вой-
вода. Точно този наш герой е 
доказателство за променлива-
та същност на човешкото съ-
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щество. На един етап от живо-
та си, човек застава зад едни 
идеологии, в друг – зад други. 
Но този, който е принципен и 
има вяра в Бог, само той може 
да оставя дири и жива памет, 
които се тачат със същата 
сила вече 117 години. Така, 
както са се пазили година след 
смъртта му. Преклонението 
пред Войводата събра едни до 
други църквата и всички ин-
ституции в града.

„Всеки народ има свои ге-
рои, които тачи – каза контра-

адмирал Митко Петев. Капи-
тан Петко войвода обаче е от 
онези силни личности, които 
със своите национални иде-
али, ценности, морал и полет 
към светлината остават в ис-
торията и чертаят своето без-
смъртие. Луда глава, но и мъ-
дър управител, той е пример 
за еволюцията в мисленето 
на един пълководец. Започнал 
своята битка като лично от-
мъщение след убийството на 
брат си, той осъзнава целта на 
революционната идея, образо-

ва се и разбира мащаб-
ността на цялото движе-
ние, което би довело до 
истинско освобождение“ 
– допълни контраадми-
рал Петев. 

Петко Киряков е ро-
ден на 6-ти декември 
(стар стил) 1844-та годи-
на в беломорското село 
Доганхисар, на около 26 
км от Дедеагач. Още пре-
ди да навърши 20 годи-
ни турците убиват брат 
му Матю и братовчед 
му Вълчо, което предизвиква 
окончателно неспокойния дух 
и свободолюбив характер на 
младия Петко и той се включ-
ва активно в национално-ос-
вободителното ни движение. 
В последствие той става и 
една от водещите фигури сред 
водачите на Освобождението 
от турско робство на Бълга-
рия, както и на българите, ос-
танали извън нейните грани-
ци след решението в Берлин. 
През 60-те години на ХIХ-ти 
век Петко Киряков заминава 
за Италия, където се запозна-
ва с Джузепе Гарибалди, от-
сяда в дома му и заедно орга-

низират прочутата дружина от 
220 италианци и 67 българи, 
които вземат участие в крит-
ското въстание. Именно там, 
поради невероятните му уме-
ния да води малобройни, но 
силно боеспособни дружини 
в планински терен Петко вой-
вода си спечелва прозвището 
капитан. През 1869 г войво-
дата се завръща в България 
и в годините непосредствено 
преди освобождението, по 
време на самата Руско-турска 
освободителна война и малко 
след подписването на Сансте-
фанския мирен договор, вой-
водата със своята чета води 
перманентни бойни действия 

за защитата на християнско-
то население в Беломорието, 
Родопите и Странджа планина 
от турския башибозук, оглавя-
ван от английския метежник 
– Сенклер.

След Освобождението на 
България от турско робство 
Петко Киряков е за кратко 
в Русия, където император 
Александър II официално го 
произвежда в чин Капитан от 
руската армия и го награжда-
ва с Георгевски кръст за хра-
брост за активното му участие 
във войната. Руснакът го да-
рява с имение на територията 
на Киевска губерния. Капитан 
Петко войвода го продава, 
след което се връща отново в 
България и се заселва във Ва-
рна. Тук, на 12-ти май, 1896 
г., той, заедно с други родо-
любиви българи основава и 
първата тракийска организа-
ция, съществуваща и до днес, 
която тогава е носила името 
– Тракийско (Одринско) еми-
грантско дружество „Стран-
джа“. Негова цел е била да 
брани интересите на остана-
лите в Беломорието, Родопите 
и Странджа българи в преде-
лите на Османската империя, 
както и да подпомага тяхната 
национално-освободителна 
дейност. Затова говори вдъ-
хновено и председателят на 
тракийското длружество във 
Варна Румяна Вълчева – член 
на Централното ръководство 
на СТДБ и председателка на 
Тракийския женски съюз.

Умира на 7 февруари 1900 
г. във Варна. Първоначално е 
погребан в Морската градина, 
където тогава са били гроби-
щата. По-късно тленните му 
останки са пренесени в се-
гашния Централен гробищен 

парк на града. Как умира 
Петко войвода обаче? С 
разбито здраве, измъчен и 
преследван от стамболо-
вистите и предателите на 
българските национални 
интереси, срещу които се 
бори неуморно до края на 
живота си. В сърцето на 
народа остава завинаги. 
В негова чест има издиг-
нати над 22 паметника в 
България – в Кърджали, 
Чепеларе, на Бунарджика 
в Пловдив и други. През 

2004 г. в родното му село 
Доган Хисар в частен имот е 
открит негов паметник, издиг-
нат от признателен грък. По 
случай 160-годишнината от 
рождението на войводата на 
2 декември 2004 г., на хълма 
Джаниколо в Рим бе открит 
друг негов паметник, редом с 
този на Джузепе Гарибалди.

Капитан Петко войвода 
е един от най-колоритните 
и прославените поборници 
за народна свобода, бродили 
през турското робство с чета 
в Родопите и Беломорска Тра-
кия. Дълги години е крило на 
сиромасите и страшилище 
за народните душмани. Име-
то му се предава от уста на 
уста като легенда и се спо-
менава с упование и надежда 
от унизените и оскърбените. 
Апостолът на свободата Ва-
сил Левски високо цени него-
вата революционна дейност в 
Тракия. Заради всичко, което 
изстрада и остави след себе 
си, заради мъжеството и само-
жертвата, той се превърна във 
вечност. До днес войводата е 
почитан от всички българи 
като светец и истински герой. 
Поклон пред святото ти дело, 
Войводо! Безсмъртна да е 
светлата ти памет!

Снимки: Пламен Гутинов

Преклонението 
пред войводата

7 февруари –  национално поклонение 
пред гроба на Капитан Петко войвода във Варна

ни събира...


