
тко войвода да му гостува в Русия. Там 
е представен на император Александър 
II, който го произвежда в чин капитан 
от руската армия и го отличава с орден 
за храброст „Георгиевски кръст“.

Споразумението предвижда про-
веждане на национални и регионални 
срещи, конференции, семинари, сим-
позиуми, ритуали и други съвместни 
инициативи. Двете организации ще 
ползват съвместно собствената клубна 
база на СОСЗР, ще работят за възста-
новяване, поддържане и изграждане на 
военни паметници и други, свързани с 
героичната история на българския на-
род в борбите и войните за независи-
мост и национално обединение.

Първата голяма проява предстои 
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Като отчитат необхо-
димостта от полагане на 
системни усилия за изди-
гане на българския дух, 
родолюбивото и военно-
патриотичното възпи-
тание на българските 
граждани, Съюзът на 
офицерите и сержанти-
те от запаса и резерва 
(СОСЗР) и Съюзът на 
тракийските дружества 
в България (СТДБ) 
подновиха своето дъл-
гогодишно сътрудни-
чество. Споразуме-
нието беше подписано 
на 16  февруари т.г. от 
председателите на две-
те неправителствени 
организации генерал 
от резерва Златан Стойков и Красимир 
Премянов.

На срещата, която се проведе в 
централата на СОСЗР, бе постигна-
то съгласие да бъде предложено на 
вицепремиера и министър на отбра-
ната Красимир Каракачанов да бъде 
дадено престижно българско военно 
звание на Капитан Петко войво-
да. Известно е, че популярният наш 
борец за свобода получава званието 
„капитан“ два пъти. Веднъж по време 
на Критското въстание (1866–1869 г.), 
което  е най-кървавото и най-продъл-
жителното от въстанията на критските 
гърци срещу османското владичество 
през XIX в. Втори път, след Освобож-
дението, когато ген. Скобелев кани Пе-
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Александър Митушев награден 
с най-високото отличие на СТДБ

ÒÐÀÊÈÉÖÈÒÅ ÎÒ ÇËÀÒÎÃÐÀÄ 
ÑÀ ÇÀ ÅÄÈÍÑÒÂÎÒÎ Â ÑÚÞÇÀна 26 март – Де-

нят на Тракия. 
Както всяка го-
дина централ-
ното честване 

ще бъде в сто-
лицата пред 
паметника на 
Одринци. Двете 
организации ще 
отбележат в ця-
лата страна съв-
местно Денят 
на Тракия и 105 
години от побе-
дата на Българ-
ската армия при 
Одрин по време 
на Балканската 
война.

З а м е с т н и к 
председателят на СТДБ ген. Тодор Бо-
яджиев подари на ген. Стойков своята 
нова книга  „Изповед на шпионина“, 
своеобразно продължение на двутом-
ника „Наръчник на шпионина“, което 
обяснява и избора на заглавието. И за 
да не бъде изтълкувано превратно пи-
кантното заглавие, ген. Бояджиев под-
чертава: „Аз винаги съм бил разузна-
вач и съм работил за страната си, а не 
за чужда кауза и държава“.

При подписването на споразуме-
нието участваха още заместник-пред-
седателите на СОСЗР генерал-майор 
от запаса Васил Върбанов и полковник 
от запаса Чавдар Петров, главният се-
кретар полковник от запаса Павел Ста-
нев, председателят на ЦКК генерал-

майор от запаса 
Георги Кендеров 
и председателят 
на Столичната 
организация бри-
гаден генерал от 
резерва Стефан 
Стефанов; за-
местник-предсе-
дателят на СТДБ 
Краснодар Бело-
морски, Кирил 
Йорданов, който 
е член на упра-
вителните съвети 
на двете органи-
зации, посланик 
Любомир Шопов 
и главният редак-
тор на в. „Тракия“ 
Тодор Коруев.

Свързва ги обща цел – издигане 
на българския дух

В Златоград в зала „Станислав Сивриев“ се прове-
де среща на ръководството на Съюза на тракийските 
дружества в България с членовете на местното друже-
ство, чийто председател е Марин Чингаров. Тракийското 
дружество „Дельо вайвода“ е колективен член в СТДБ и 
се противопоставя на опитите за разцепление в Съюза. 
Председателят му Красимир Премянов запозна присъст-
ващите с най-новите инициативи на Съюза в  отстоява-
нето на тракийската идея. За увековечаването делото на 
Капитан Петко войвода е направено предложение негов 
бюст-паметник да бъде поставен в Борисовата градина в 
Алеята на възрожденците, а също така една от новите ме-
тростанции да носи името Тракия. Той разказа също така 
за проведената конференция за положението на Балка-
ните след референдума в Турция с участието на изтъкнати 
учени, дипломати и разузнавачи, която очерта и насоките 
за противопоставянето на неоосманистката политика на 
Ердоган, както и за съвместната работа на Тракийския 
научен институт с БАН за Енциклопедия Тракия. Кр. Пре-
мянов обърна специално внимание на необходимостта 
тракийските дружества да работят сред младото поколе-
ние, децата, запознавайки се с миналото на борбите за 
Тракия и съдбата на тракийските бежанци, се възпитават 
в патриотизъм. Тук бяха също така главният секретар на 
Съюза Стефан Начев, членът на Централното ръковод-
ство Чавдар Георгиев, членовете на ВК – председателят 
на клуб „Родопи“ златоградчанинът Величко Пачилов, и 
главният редактор на в.„Тракия“ Тодор Коруев.  

Красимир Премянов връчи най-високото отличие на 
Съюза – златен медал „Капитан Петко войвода“ с лен-
та на инж. Александър Митушев за особени заслуги за 
съхраняване на българското и за приноса му в опазване 
на културно-историческото наследство на България. Цен-
тралното ръководство на СТДБ взе решението за удос-
тояването веднага след създаването на Музея на Дельо 
войвода. Представителите на ръководството на Съюза 
преди срещата разгледаха музея, в който е представено 
и българското хайдутство, като се акцентира на четирима 
от славните войводи в Родопите, Тракия и Странджа – Ин-
дже войвода, Вълчан войвода, Ангел войвода и Капитан 
Петко войвода. Александър Митушев благодари за висо-
кото отличие, което оцени като награда и за обединените 
му усилия с много приятели и съмишленици. 

Заслугите на Александър Митушев са в областта на 
туризма и културата, както и в реализирането на нова-
торски идеи, допринасят за утвърждаването на Златоград 
като познаваема и посещавана дестинация. Висок е също 
приносът му за провеждането на редица мероприятия, 
които са част от културния календар и на общината, в 
който ще се включи и СТДБ.

На среща, в която участваха и кметът на община Зла-
тоград Мирослав Янчев и областният управител на Смо-
лян Недялко Славов, бе решено общината, съвместно със 
Съюза и тракийското дружество да организират паметна 
вечер на Вели Чаушев в родния му град.

 Момент от празнеството в Несебър

МНОГО ТРАКИЙСКИ ДРУЖЕСТВА В СТРАНАТА ОТПРАЗНУВАХА ТРИФОН ЗАРЕЗАН
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В село Ливада
По повод 118 години от кончината на Капитан Петко войвода 

тракийско дружество „Георги Кондолов“ в с. Ливада организи-
ра възспоменателна среща. На срещата присъстваха Гено Пу-
хов – заместник-председател на Върховния комитет на СТДБ и 
председател на Регионалния съвет на тракийските дружества в 
Бургаска област, Лазар Налбантов –  заместник председател на 
ТД „Странджа“ в Бургас, Янка Шурелова – член на УС на ТД 
„Странджа“ гр. Бургас и Ангел Радев – кмет на село Ливада. 

Тракийското дружество с председател Елена Атанасова от с. 
Ливада бяха подготвили поетичен рецитал с откъси от народни 
песни, посветени на Капитан Петко войвода, като преди това 
Кичка Радева изнесе обширен доклад за живота и делото на ле-
гендарния войвода. 

Срещата бе уважена и от кмета на Община Камено Жельо 
Вардунски, който бе придужен и от своя заместник кмет Георги 
Георгиев. В словото си към тракийци г-н Вардунски подчерта, че 
територията на община Камено е заселена предимно с тракийски 
бежанци и днес техните потомци достойно се вписват в живота  
на общината.

Срещата приключи с изпълнения на местната женска битова 
група и с почерпка, приготвена от сръчните ръце на тракийките 
от село Ливада.

ÏÎ×ÈÒ ÊÚÌ ÂÎÉÂÎÄÀÒÀ

ДРУЖЕСТВОТО 
В ЛЮБИМЕЦ 
СЕ ВЪЗРАЖДА

Група представители на 
СТДБ, водени от председате-
ля на Съюза Красимир Пре-
мянов, посетиха гр. Люби-
мец. Те бяха приети от кмета 
на общината инж. Анастас 
Анастасов. На срещата при-
състваха главният секретар на 
Съюза Стефан Начев, членът 
на ЦР Чавдар Георгиев, чле-
новете на Върховния комитет 
Величко Пачилов – председа-
тел на клуб „Родопи“, и Тодор 
Коруев – главен редактор на 
в. „Тракия“, както и предсе-
дателят на възстановеното 
тракийско дружество в Люби-
мец Михаил Димитров. Инж. 
Анастас Анастасов заяви, че е 
поддръжник 
на тракий-
ската идея, 
че се радва 
на възстано-
вяването на 
дружеството 
и ще подкре-
пя негови-
те прояви и 
п р ед с т а вя -
нето на тра-
кийците от  
гр. Любимец 

В препълнен салон при изключителен интерес 
бе представена новата книга на чл. кор. проф. 
д.ф.н. Васил Проданов „Системни цикли и бъдеще-
то на историята: Накъде върви светът“. (изд. „Заха-
рий Стоянов“). Авторът – най-изтъкнатият български 
философ е член на Централното ръководство на 
СТДБ и директор на Тракийския научен институт и 
много членове на Съюза дойдоха на премиерата 
му в големия салон на БАН. Издателят Иван Гра-
нитски, показвайки последните четири монографии 
на проф. Васил Проданов, го характеризира като 
„историк на философията и философ на историята“, 
като учен, който открива тайната механика на съ-
битията и явленията по света. 

Проф.  Боян Дуранкев, който говори за новата 
книга на философа, напомни, че преди 500 годи-
ни в Базел е представена книгата на Томас Мор 
„Утопия“, след пестотин години Проданов си зада-
ва същия въпрос – Накъде върви светът? Ораторът 
заяви: „Приемам книгата не като поредната моно-
графия на Васил Проданов, а като интелектуално 
пиршество за модерния интелектуалец. И нещо 
повече – върховно предизвикателство не само към 
академичните буквоеди, но и към сегашните и бъ-
дещите мислители за новия свят.“ Акад. Георги Мар-
ков поздрави от името на академичната общност 
проф. Васал Проданов за фундаменталния му труд, 
изрази задоволство, че прогнозите на американ-
ския политически философ Франсис Фукуяма за 
възможно бъдеще с либералната демокрация са се 
провалили и се спря на философията на историята. 

Авторът в своето слово разказа за личности, с 
които се е срещал, и които са подбудили неговия 
интерес към темата за бъдещето на човечеството.  
Настоящето изглежда опасно, а бъдещето – неясно. 
Нарастват противорията от най-различен порядък. 
Две са основните – първите са социално-икономи-
ческите противоречия. На Световния икономически 
форум в Давос в доклад за нарастващото социално 
неравенство става ясно, че нарастващото количе-
ство от новосъздадения продукт отива в 1% най-

богати. Само през миналата година от създаденото 
богатство 82% отиват в този 1% най-богати хора. 
Другото е нарастващите териториалани противоре-
чия – не само в Европа, но и вътре във всяка една 
от отделните страни в Европа.

От трибуната председателят на СТДБ Красимир 
Премянов приветства автора, и го характеризира 
като интелектуалец с будна обществена съвест, коя-
то улавя тревожния пулс на времето и се опитва 
не само да постави диагнозата, но и да излекува 
болестта – доколкото силата на словото може да 
направи това. Той връчи на проф. Васил Прода-
нов поздравителен адрес, в който между другото 
се казва: „Във ваше лице Съюзът на тракийските 
дружества в България винаги е виждал виден и ува-
жаван учен, чието дело прави чест на всяка нация, 
всеотдаен български патриот, буден гражданин, 
верен съмишленик. И ние се гордеем с това, че 
сте в нашите редици и сте посланик на мащабния 
потенциал на Тракийския научен институт, който ог-
лавявате, и на Съюза, за издигането на чийто ав-
торитет работите всеотдайно и вдъхновено. Целият 
ваш опит като учен, организатор и общественик  
пренасяте и на полето на тракийската кауза като 
директор на Тракийския научен институт – с почит 
към паметта на предците ни, с отговорност към не-
признатата им жертва, с уважение към културно-
историческото ни наследство и с грижа за съдбата 
на Българи, нейната сигурност и нейното бъдеще.

Сливен
Седми февруари. В двора на храм 

„Цар Борис I Покръстител“ се събра-
ха тракийци, приятели, гости и граж-
дани на борческия Сливен. Председа-
телят на дружеството Кирил Киряков 
разкри вълнуващи моменти от жи-
вота на Капитан Петко войвода. Той 
– животът на Капитана е една без-
крайна, славна, тъжна и героична ис-
тория, която не можеш да не слушаш 
с внимание и не можеш да не се въл-
нуваш, ако в теб е бил или останал 
стрък тракийски корен. Поднесоха се 
цветя и минутка за почит. 

Хасково
Тракийци от Хасково 

поднесоха венец и цветя 
пред паметника на Капита-
на. Председателят на тра-
кийското дружество Кирил 
Сарджев говори на това 
свещено място,за подвига 
на Капитан Петко войвода 
и изрази надежда младите 
да разберат, че герои като 
ног трябва да бъдат винаги 
в сърцата и действията ни.

ÈÇÊËÞ×ÈÒÅËÅÍ ÈÍÒÅÐÅÑ 
ÊÚÌ ÍÎÂÀÒÀ ÊÍÈÃÀ 

ÍÀ ÏÐÎÔ. ÂÀÑÈË ÏÐÎÄÀÍÎÂ
Председателят на СТДБ Красимир Премянов 

връчи поздравителен адрес на автора

на националните прояви на 
Съюза. Според него тракий-
ското дружество всъщност 
е най-голямата патриотична 
неправителствена организа-
ция в града.

На многолюдна среща в 
залата на общината предсе-
дателят на Съюза Красимир 
Премянов изрази задовол-
ството си от възстановяване-
то на дружеството и подчер-
та, че Съюзът е готов да му 
оказва материална и морална 
подкрепа. Той сподели, че 
сега в тракийската органи-
зация настъпва оживление, 
към нов живот се устремяват 
дружествата в Шумен, Търго-

вище, Златоград и др., върви 
се към организационно ук-
репване, отпечатани са член-
ски карти, трябва да се уточ-
ни  числеността на Съюза. 
Той обясни и отрицателната 
реакция на Централното ръ-
ководство към ратификацията 
на Истанбулската конвенция, 
подчертавайки верността на 
тракийци към православието 
и ценностите на семейство-
то. Спря се и на важността 
на предстоящите събития – 3 
март и Деня на Тракия – 26 
март, както и на усилията за 
справедливо уреждане на 
проблема с обещетяването 
на тракийци за ограбените 
имоти. Оживена бе дискуси-
ята по повдигнатите въпро-
си – особено за „загубените 
облигации“ на българите от 
Беломорска Тракия поради 
краткия срок за действие на 
закона. Красимир Премянов 
разказа за опитите да се на-
мери правна уредба на този 
проблем. Изразено бе възму-
щение от антибългарската 

декларация на На-
родното събрание 
по т.нар. възро-
дителния процес. 
Единодушно тра-
кийците от Люби-
мец подчертаха, 
че парламентът 
най-сетне трябва 
да излезе с декла-
рация, която при-
знава геноцида 
над тракийските 
българи. 
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През изминалата година бяха 
реализирани всички заложени в 
План-програмата мероприятия, 
подчинени на основните цели и за-
дачи на съюза съгласно решенията 
на ВК на СТДБ. Те бяха обединени 
от следното: 

1. Разширяване на масовия ха-
рактер на организацията 

2. Тържествено отбелязване на 
значимите дати и събития и лич-
ности  от историята на тракийско-
то движение

3. Работа по патриотичното 
възпитание и укрепване на нацио-
налното самосъзнание

4. Развитие на тракийското 
младежко движение и създаване 
на кадрови резерв на Съюза

5. Обогатяване на библиотеч-
ния и електронния архив с въз-
можност за оторизиран достъп от 
всички членове на СТДБ

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

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

По-значимите прояви и дейнос-
ти бяха:

На 7 февруари 2017 г. се на-
вършиха 117 години от гибелта на 
Капитан Петко войвода – нацио-
нален герой, който защитава онеп-
равданите родопчани и посвещава 
живота си на борбата за освобож-
дение на българите от Беломорска 
Тракия. Тракийци в цялата страна 
се преклониха пред паметта на своя 
патрон и положиха венци и цветя 
пред паметниците на Войводата.

На 29 април 2017 г. в гр. Сви-
ленград, в конферентната зала, 
клуб на Тракийско дружество 
„Тракия“, се проведе 8-та Нацио-
нална инициатива-среща „Завръ-
щане към корените“. Домакини на 
Националната инициатива-среща 
„Завръщане към корените“ на 29   
април  2017 г. бяха Георги Мано-
лов, кмет на Община Свиленград, 
и  Василка Вангелова, председател 
на Тракийско дружество „Тракия“, 
гр. Свиленград.

Красимир Премянов присъства 
на традиционния събор в мест-
ността „Попови ливади“, органи-
зиран от община Гоце Делчев по 
повод 114-та годишнина от избух-
ването на Илинденско – Преобра-
женското въстание.

Дружество „Тракия“ – гр. Ям-
бол излезе с декларация, в която се 
казва, че подкрепя единството на 
СТДБ и категорично се разграни-
чава от опитите на част от УС на 
дружествата в Кърджали, Бургас, 
Пловдив и Варна да всеят съмне-
ние и разединение в ЦР и ВК на 
СТДБ. Българската обществена 
памет помни подобни политиче-
ски „напъни“ и нелепия им финал! 
Моралът и достойнството на тра-
кийци, гордо пазещи заветите на 
основателя на тракийско друже-
ство „Странджа“ Капитан Петко 
войвода, ще ни бъдат упование и 

През изминалата година бяха 
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Любомир Шопов:

ориентир във времето – настояще  
и бъдеще!

На 9 декември 2017 г. в Шумен 
бе проведено събрание на мест-
ното тракийско дружество. Шу-
менските тракийци приеха новия 
устав единодушно и избраха нов 
Управителен съвет. Дългогодиш-
ният председател на дружеството 
г-н Златко Попчев беше избран 
за почетен председател, а Никола 
Ангелов – за председател на дру-
жеството.

На 4 декември 2017 г. в конфе-
рентната зала на УНСС се проведе 
конференция на тема: „Балканите 
след референдума в Турция, рис-
ковете от политиката на неоосма-
низъм и ислямизация и следстви-
ята за България и тракийските 
българи“. Организатори на конфе-
ренцията са: Съюз на тракийските 
дружества в България, Тракийски 
научен институт и УНСС. Докла-
дите предизвикаха интерес сред 
присъстващите в залата и породи-
ха оживена дискусия.

На 17 декември 2017 г. в залата 
на Военен клуб – Бургас се прове-
де тържествен концерт, посветен 
на 173-тата годишнина от рожде-
нието на Капитан Петко войвода. 
Това бе първата мащабна проява 
на възстановеното ТД „Стран-
джа“, която бе осъществена със 
съдействието на народно читали-
ще „Преображение – 2017 Бургас“ 
и Военния клуб в града.

На 17 декември 2017 г. в с. Ек-
зарх Антимово, община Карнобат, 
област Бургас беше подписан До-
говор за сътрудничество между 
Съюза на тракийските дружества 
в България и читалище „Н.Й. Ва-
пцаров 1925“, чиито активисти в 
голямата си част са тракийци.

На 18 декември тракийци в 
цялата страна почетоха 173-тата 
годишнина от рождението на Ка-
питан Петко войвода.

Едновременно с това бяха про-
ведени и значими национални 
мероприятия от организационен 
характер, които демонстрираха 
единството на съюза, неговата 
монолитност и масовост и волята 
на неговите членове да се утвърж-

дават основните принципи и цен-
ности на тракийското национално 
движение:

Приемане на Декларация на 
ЦР на СТДБ по повод вандализма 
върху паметника на Българските 
опълченци в Болград – 2.03.2017 г.

Тракийци почетоха паметта на 
Апостола – 14.02.2017 г.

Тържествено отбелязване на 
Деня на Тракия.

На 28 април 2017 г. Тракийско 
дружество „Одринска епопея“ в 
Стара Загора проведе отчетно-из-
борно събрание. Тракийци приеха 
отчета за дейността на дружество-
то. За председател на Тракийско 
дружество „Одринска епопея“ бе 
избран Цанко Атанасов.

На 13 май 2017 г.. се проведе 
Национална извънредна изборна 
конференция на Тракийския мла-
дежки съюз в България (ТМСБ) 
при СТДБ.. Беше избрано и ново 
ръководство в състав: съпредсе-
датели Десислава Костова от Ди-
митровград и Цанко Атанасов от 
Стара Загора с мандат от 3 години. 
За членове на ръководството бяха 
избрани: Павел Петков Петков-Ди-
митровград, Светла Тенева Сла-
вова-Димитровград, Петя Здрав-
кова Колева-Стара Загора, Петър 
Иванов Иванов-Варна, Милена 
Николова Апостолова-Созопол, 
Стойно Ангелов Петров-Бургас. 
Беше приета декларация, в която 
се пледира за запазване един-
ството на СТДБ и насочена срещу 
опити за неговото разцепление. 
Чрез нея младите тракийци остро 
осъждат и се противопоставят на 
действията на някои председатели 
на дружества, насочени срещу на-
рушаване на целостта на Съюза, 
разграничават се от действията на 
досегашния  си председател Тодор 
Ангелов и обявиха неговото из-
ключване от ТМСБ. Веднага след 
приключване на Конференцията 
се проведе и първият Национален 
съвет на ТМСБ – мандат 2017-2020 
г. За секретар на ТМСБ бе избрана 
Красимира Иванова от Харманли 
.Приета бе национална програма за 
2017 г. и приоритетите на ТМСБ, 
насочени към единството на СТДБ, 

изграждането на нови дружества и 
укрепване на старите, както и ак-
тивна работа с младите хора.

На 17 май 2017 г. на  „Донду-
ков“ 2 президентът Румен Радев се 
срещна с ръководството на Съюза 
на тракийските дружества в Бълга-
рия (СТДБ).

Ръководството на СТДБ прове-
де работна среща в министъра на 
финансите Владислав Горанов.

На 28 май в местността Божура 
се проведе 25-то издание на стран-
джанско-тракийския събор „Фол-
клорен венец Божур“. Организато-
ри на събора са: Община Средец, 
Съюзът на тракийските дружества 
в България, народно читалище 
„Пробуда“ и Историческият музей 
в Средец, под патронажа на кмета 
на Общината Иван Жабов.

На 3 юни 2017 г. тракийци поче-
тоха паметта на жертвите, загинали 
на Илиева нива. През 1999 г. Съюз-
ът на тракийските дружества обяви 
събора на Илиева нива за Ден на 
тракийското дете. Организатори на 
традиционния Национален тракий-
ски събор бяха община Ивайлов-
град, Съюзът на тракийските дру-
жества в България, Младежкият и 
Женският съюз към СТДБ.

По инициатива на Тракийския 
съюз съставът на българското по-
солство в Рим, както всяка година 
на 2 юни, отдаде почит на заги-
налите за свободата на България 
и поднесе венец на паметника на 
Капитан Петко войвода, намиращ 
се на хълма Джаниколо във Ве-
чния град.

На 2 юни т. г. дружества на бъл-
гарите, представители на учебни 
заведения, членове на Дружество-
то за българо-украинска дружба и 
много други приятели на България 
заедно с дипломатите от посол-
ството на Република България в 
Киев положиха цветя пред памет-
ника на Капитан Петко войвода в 
памет на загиналите.

На 14 юни членове на тракийско 
дружество „Георги Сапунаров“ – 
Хасково остро протестираха срещу 
поведението на някои председатели 
на ТД като Яни Янев, Тодор Анге-
лов, Нонка Матова, които освен, че 

с действията си всяват разкол в ре-
диците на СТДБ, разпространяват 
чрез определени медии и в Интер-
нет необосновани нападки и тира-
жират манипулативно твърдения, 
които не могат да бъдат приети. 
Декларацията бе подкрепена от: 
ТМСБ, Клуба на ветераните, Клуб 
„Родопи“, Клуба на малоазийските 
българи, ТД-Свиленград, ТД-Русе, 
ТД-Димитровград, ТД-Перник, ТД-
Ямбол, ТД-Смолян, ТД-Сливен, 
ТД-Харманли, ТД-Крумовград, 
ТД-Маджарово, ТД-Созопол, ТД-
Плевен, ТД-Карнобат, ТД-Несебър, 
ТД-Поморие, ТД-Средец, ТД-В. 
Търново, ТД-София. 

На 16 юни 2017 г. в Бургас се 
проведе среща на председатели-
те на тракийските дружества от 
общинските центрове на Област 
Бургас. Членовете на Регионалния 
съвет на тракийските дружества в 
Бургаски регион единодушно се 
обявиха за запазване единството 
и целостта на СТДБ. „Не приема-
ме опитите на председателите на 
тракийските дружества в Бургас, 
Кърджали и Пловдив да разбият 
единството на тракийската орга-
низация, която десетилетия наред 
обединена и единна е защитавала 
правата и интересите на тракийци. 
Заставаме зад ръководството на 
Съюза на тракийските дружества, 
подкрепяме решенията на Вър-
ховния комитет и декларацията на 
Тракийския младежки съюз. Ще 
дадем всичко от себе си, за да съх-
раним и изпълним с достойнство 
заветите на учредителите на тра-
кийската организация, създадена 
преди 120 години“. 

На 1 юли 2017 г., по реше-
ние на Централното ръководство 
на СТДБ, в Дома на тракийци 
в София се проведе съвещание 
с председателите на тракийски 
дружества в страната. По време 
на съвещанието бяха обсъдени 
актуални въпроси на тракийското 
движение, основни принципи на 
функциониране на Съюза на тра-
кийските дружества в България, 
предстоящото заседание на Вър-
ховния комитет на СТДБ и пла-
нираните мероприятия до края на 
настоящата година. Председателят 
на ТД „Лазар Маджаров“ в Сливен 
– К. Киряков прочете декларация 
от името на сливенските тракий-
ци, които не приемат опитите за 
разкол и се обявяват за запазване 
единството и целостта на СТДБ.

Регионалният съвет на тракий-
ските дружества в Старозагорска 
област категорично се разграничи 
от тези, които сеят разкол в тра-
кийската организация (Бургас, 
Кърджали, Варна и Пловдив). 
„Заставаме твърдо зад дружества-
та, които изповядват принципа на 
единството. СТДБ е организация, 
която е създадена и винаги е дейст-
вала като едно цяло. Така обедине-
на и силна е защитавала и защитава 
правата на тракийци, включително 
на тези, които сега се опитват да я 
разцепят.“ – 17.07. 2017 г.

 Съборът на Петрова нива 2017 г. с участието на президента Румен Радев
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В местността Попови ливади се 
проведе традиционен събор, орга-
низиран от община Гоце Делчев по 
повод 114-та годишнина от избух-
ването на Илинденско – Преобра-
женското въстание. – 29 юли.

На 5 август 2017 г. в Дома на 
тракийците в София се проведе 
общо събрание на Върховния ко-
митет на Съюза на тракийските 
дружества в България. На заседа-
нието присъстваха членовете на 
Върховния комитет, председатели 
и членове на тракийски друже-
ства от цялата страна. Членовете 
на Върховния комитет единодуш-
но осъдиха опитите на 4-ма пред-
седатели за разкол в тракийското 
движение и потвърдиха доверието 
си към ръководството на Съюза и 
неговия  председател.

На 5 и 6 август 2017 г. родоп-
ското село Славейно отбеляза с 
национални тържества 114 години 
от Илинденско-Преображенското 
въстание. Организатори на чества-
нията бяха Съюзът на тракийски-
те дружества в България, Община 
Смолян, кметството на с. Славей-
но, читалище „Съгласие – 1883“, 
църковното настоятелство и ГПК 
„Мурджов пожар“.

На 10 август 2017 г. председате-
лят на СТДБ получи писмо от Ге-
нералното консулство на Републи-
ка България в Истанбул. В писмото 
се изразява благодарност на тра-
кийско дружество „Георги Сапу-
наров“ в гр. Хасково и на неговия 
председател г-н Кирил Сарджев за 
патриотичното им дело, свързано 
с доставяне на учебни помагала 
за Българското неделно училище в 
Истанбул.

На 9 септември 2017 г. в Дома 
на тракийци в София се проведе 
извънредна конференция на Тра-
кийския женски съюз към Съюза 
на тракийските дружества в Бъл-
гария. На заседанието присъстваха 
тракийки от цялата страна. За съп-
редседатели на ТЖС бяха избрани 
Иванка Мечева от Стара Загора и 
Елена Мурджева от Поморие. При-
съствалите на конференцията еди-
нодушно преизбраха  Петра Мече-
ва за почетен председател на ТЖС.

Под патронажа на вицепрези-
дента на Република България Или-
яна Йотова на 23 септември 2017 г. 
в с. Аврен се проведе Национален 
тракийски женски събор-поклоне-
ние в памет на избитите 42 жени 
и деца от село Манастир. Органи-
затори на събора бяха Съюзът на 
тракийските дружества в България, 
Община Крумовград, Тракийският 
женски съюз, тракийско дружество  
„Тракия – 1922“ в Крумовград.

На 30 септември 2017 г. в Ма-
джарово се проведе Национално 
тракийско поклонение „Ден на 
тракийската памет“, посветено на 
104-тата годишнина от разорение-
то на тракийските българи. Орга-
низатори на поклонението бяха: 
Съюзът на тракийските дружества 
в България и Община Маджарово. 
На 28 септември 2017 г. започна 
национален поход „По пътя на де-
дите ни“, организиран от Съюза на 
тракийските дружества в България, 
воден от Кр. Беломорски. В него 

участваха потомци на тракийски 
българи от София, Пловдив, Варна, 
Стара Загора, Шумен, Бургас, Ям-
бол и др. градове, както и награде-
ни ученици в националния конкурс 
на тема: „Завръщане към корени-
те“, техни учители и директори на 
училища.

На 11.ноември 2017 г. съпредсе-
дателите на ТМСБ свикаха НС на 
ТМСБ.

На 18 ноември 2017 г. в тра-
кийския дом в Стара Загора бе 
проведено заседание на НС на Тра-
кийския женски съюз в България 
(ТЖСБ) към СТДБ.

На 21 ноември СТДБ бе съорга-
низатор на конференция, посветена 
на 85-тата годишнина на проф. д-р 
Делчо Порязов, съвместно с Феде-
рацията на научно техническите 
съюзи. 

На 25 ноември в Стара Загора 
бе проведено Общо събрание на 
тракийско дружество „Одринска 
епопеяэ.

Нови събития в програмата на 
Съюза бяха Вторият национален 
конкурс „С песните на Калинка 
Згурова“ в Бургас и Националните 
хайдушки празници „Капитан Пет-
ко Войвода“ в Чепеларе, които през 
2018 година ще присъстват офици-
ално в План-програмата на съюза.

Трябва да се отбележи, че уси-
лията на всички структури на съ-
юза бяха подчинени на основната 
цел от План-програмата и на всич-
ки мероприятия присъстваха чле-
нове на Централното ръководство 
на СТДБ.

Бяха положени много усилия 
за организационното укрепване и 
териториалното представителство 
в регионите, където имаше опи-
ти за разцепление, които усилия 
ще продължат и през следващата 
година. В Бургас беше учредено 
тракийско дружество „Странджа“ 
с председател Стефан Колев и ре-
гионален съвет с председател Гено 
Пухов. Процесът ще продължи и 
през 2018 година. Бяха направени 
бързи стъпки за своевременната за-
щита на интересите на съюза чрез 
завеждане на дела по съответния 
юридически ред.

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

– Отбелязване на 26 март – Деня 
на Тракия, в столицата и в страна-
та;

– Национален тракийски мла-
дежки събор „Илиева нива“ – 
Ивайловград;

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

– Годишнина от Илинден-
ско-Преображенско въстание на 
„Петрова нива“;

– Национален тракийски жен-
ски събор в с. Аврен;

– Годишнина от разорението на 
тракийските българи в Маджарово 
с поход „По пътя на дедите“,

– Традиционни тракийски съ-
бори в Одрин – църквите „Свети 
Георги“ и „Свети Константин и 
Елена“;

– Национален тракийски гер-
гьовски събор в Поморие;

–  Национален тракийски фес-
тивал „Божура“ – Средец;

– Национален тракийски събор 
в Кърджали;

– Национален тракийски фол-
клорен събор „Св.Св. Константин 
и Елена“ в Бродилово;

Национален тракийски събор, 
посветен на Илинденско-Преобра-
женското въстание в Родопите – с. 
Славейно;

– Национална среща „Завръща-
не към корените“ –

– Национална инициатива „По 
обратния път на дедите ни“

– Възстановяване и развитие на 
Националния християнски събор 
„Спасовден“ – Ямбол

Продължи и получи развитие 
традиционният вече диалог с дър-
жавните институции и обществе-
ните организации. В тази връзка 
следва да отбележим доброто взаи-
модействие и сътрудничество с На-
родното събрание, Министерския 
съвет, Президентската институция 
и ръководствата на политическите 
партии и граждански организации, 
както и с БАН. 

Отчет на комисията, 
избрана от ВК на СТДБ 
на 8 април 2017 г.
Основните и задачи са да под-

помага председателя на СТДБ, ЦР 
и ВК в изготвянето на проекторе-
шенията на ВК и по-специално на 
тези решения, за които е необходи-
ма юридическа обосновка. Също 
така, комисията има правомощия 
да предлага проекти за решения 
по правни казуси, по които СТДБ е 
страна и/ или по които би могло да 
стане страна. От своето създаване, 
комисията е заседавала 4 пъти, като 
обсъжданията са били по телефо-
на, предвид факта, че членовете са 
от различни населени места. На за-
седанията са били обсъждани про-
екти за решения на ВК и отговори 
по изпратени писма до СТДБ с ис-
кания за предоставяне на писмени 
документи-протоколи от заседания 
на Общо събрание на СТДБ, прове-
дени на 8.04.2017 год. И 5.08.2017 
год. Исканията са постъпили от ТД 
„Димитър Маджаров“ – Кърджа-
ли и ТД „Войвода Руси Славов“ 
– Пловдив като кореспонденция-
та между СТДБ и ТД – Пловдив 

е била особено интензивна. И в 
двата случая становището на коми-
сията е било да не са предоставят 
исканите писмени документи като 
основния мотив е, че в ЗЮЛНЦ и 
устава на СТДБ е записано, че все-
ки член има правото да се инфор-
мира за решенията, но не и да по-
лучава преписи от документи. Друг 
от мотивите за отказ, специално за 
ТД-Пловдив е,че те не изхождат от 
активно легитимирано лице. Това е 
така, защото искането е подписано 
от членове на управителния съвет 
на дружеството, чийто избор се 

оспорва в съда. Всички писма са 
изготвени от комисията и са изпра-
тени до председателя на СТДБ във 
вид на писмено становище.

Комисията препоръча и пре-
дприемането на процедури по 
събиране на дължимите суми по 
чл.14 от устава на СТДБ .Беше пре-
поръчано това да стане с нотариал-
ни покани, с които се предоставя  
срок за доброволно изпълнение 
като след изтичане на този срок 
да се предприемат съдебни про-
цедури за събиране на вземания-
та, придружени със съответните 
обезпечения,а именно: запори на 
банкови сметки и възбрани на не-
движимо имущество.

Комисията препоръча и встъ-
пването на СТДБ по делата, заве-
дени от членове на дружествата 
срещу решенията им за напускане 
на СТДБ. Към настоящия момент 
СТДБ е подал искане за встъпване 
по т.д.213/2017 г. на ОС – Бургас.
Чисто психологически този акт 
има значение, защото членовете на 
дружествата, които оспорват тези 
решения остават с убеждението, че 
не са сами и се подкрепят от СТДБ. 
Съгласно решение на ВК на СТДБ 
и на комисията са заведени искове 
срещу отказа за доброволно изпъл-
нение към тракийските дружества  
в Бургас, Варна, Пловдив и Кър-
джали за възстановяване на сред-
ствата по чл. 14 от Устава.

Отчет на Тракийския 
научен институт
ТНИ и СТДБ организираха и 

проведоха научна конференция на 
тема: „120 години организирано 
тракийско движение в България: 
история и съвременност, Тракия, 
Балканите и неоосманизмът“, про-
ведена на 19 август 2017 г. в рамки-

те на Националния тракийски съ-
бор – поклонение на Петрова нива.

ТНИ и СТДБ, съвместно с 
УНСС, организираха научна кон-
ференция на тема „120 години ор-
ганизирано тракийско движение 
– стожер на националните интере-
си: Балканите след референдума в 
Турция, рисковете от политиката 
на неоосманизъм и ислямизация и 
следствията за България и тракий-
ските българи“ на 4 декември 2017 
г. в София. 

ТНИ беше партньор на Община 
Бургас и Регионалния  исторически 
музей – Бургас при провеждането 
на научна конференция на тема  
„Българските бежанци в Бургас и 
региона 1878–1945 г.“, състояла се 
на 27–29 септември 2017 г. Бургас. 
Научен ръководител на конферен-
цията бе проф. дин С. Елдъров, 
член на ТНИ, а в нея взеха участие 
още седем учени-членове на ТНИ.

Продължи работата по Енци-
клопедия „Тракия“.

Подготвен бе тракийският ка-
лендар за 2018 г.

Сътрудници на ТНИ взеха учас-
тие в оценяване работите на учас-
тниците в Националния конкурс 
„Завръщане към корените. Родова-
та памет е жива“, организиран от  
„Национална инициатива „Завръ-
щане към корените“ и „По обра-
тния път на дедите ни“ през април 
2017 г.

Като завършек на работата по 
музейната експозиция в Българ-
ския метох в Истанбул бе подготве-
но изданието „Корени във времето. 
Българската екзархия и българска-
та общност в Цариград в миналото 
и днес” . Каталог на една изложба 
с исторически пътеводител за бъл-
гарското културно-историческо на-
следство в Република Турция.

ТНИ оказваше експертна помощ 
на СТДБ за осъществяване на него-
вата план-програма и при актуални 
събития, към които Съюзът имаше 
отношение и позиция.       

Отчет за работата на 
библиотеката през 2017 г.
През изминалия период библио-

теката има своята значимост между 
тракийците. Все по-чести са обаж-
данията на читатели по телефона 
от различни дружества в страната 
или с посещения на библиотеката.  
Най-често въпросите са свързани 
с краеведска литература или с ис-
торически събития, свързани с жи-
вота на бежанците от Мала Азия, 
Одринска и Беломорска Тракия. 
Направени са над 30 справки от 
периодичния печат. Библиотечният 
фонд се обогатява главно чрез даре-
ния. Признание дължим на ген. То-
дор Бояджиев и Тодор Коруев, кои-
то дариха на библиотеката пълен 
комплект от своите произведения 
и вече имат обособени, обработени 
фондове. Продължава работата по 
обработката на новопостъпилите 
книги и попълване на картотеката 
с нови заглавия. Продължава и ра-
ботата по систематичния каталог 
на изданията. През годината бе из-
вършена частична инвентаризация 
на фонда. Като нов раздел започна 
обработването на картографски и 
графични издания.
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 През 2017 г. в Чепеларе се състояха Националните хайдушки празници 
„Капитан Петко войвода“, организирани от СТДБ и общината
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Вестник „Тракия“
През 2017 г. вестник „Тракия“ 

излиза редовно, в осем страници, 
само един брой излезе с повече 
страници, за да пубикуваме ре-
шенията на Общото събрание. За 
съжаление тиражът на вестника 
стремглаво намаля – в края на го-
дината абонатите бяха само 861.

Ако има нещо, което да отли-
чава тематично вестникът от пре-
дишните години това е реакцията 
към отцепниците от СТДБ, естест-
вено предизвикано от напускане-
то на Съюза от четирите друже-
ства – Бургас, Кърджали, Варна и 
Пловдив. Оповестени бяха всички 
решения на Централното ръко-
водство и Върховния комитет по  
опитите за разцепление на Съюза, 
както и декларациите на отдел-
ните дружества за запазване на 
единството. Едновременно с това 
бяха публикувани и остри публи-
цистични материали на Чавдар Ге-
оргиев, Любомир Шопов, Георги 
Димитров и др.

Широко бяха отразени глав-
ните събития – Денят на Тракия 
(въпреки че тази година имаше из-
бори), Петрова нива, църковните 
събори в Одрин на Гергьовден и 
на  св. Константин и Елена, среща-
та с президента Радев, съборите на 
Илиева нива, в Славейно, Аврен и 
Маджарово,  фолклорните събори 
в Поморие, Старозагорски мине-
рални бани, Бургас („С песните на 
Калинка Згурова“), Спасовден на 
Бакаджиците, „Света Троица“, „Бо-
жура“ и Националната среща „За-
връщане към корените“. Специално 
внимание бе обърнато към младите 
– успешни бяха конкурсите сред 
учениците, някои от наградените 
конкурсни работи и впечетленията 
от експедицията „Път към дедите“ 
бяха публикувани във вестника.

Вестникът отрази с отзиви, ре-
цензии и публикувани откъси изда-
нията на СТДБ като Известията на 
Тракийския научен институт,  кн. 
14-15, „Източнотракийският въ-
прос в българо-турските диплома-
тически отношения 1913–2016 г.“ 
от Боряна Бужашка, както и други 
издания като „Незаличима диря“ от  
доц. Тотка Василева, „Момчил вой-
вода“ от Стоян Райчевски, „Бележ-
никът на писателя“ от Константин 
Петканов, „Прошарени страници“ 
на поета Петър Василев, „Манол 
Люнчо кехая“ от Манол Люнчев, 
„Потомци на Гранитово от ХХ век“ 
от Гачо Димов, „Пространственият 
календар на Средните Родопи“ от 
доц. д-р Красимир Стоилов и др.

През годината бяха представени 
видни тракийски личности и ге-
рои като Стефан Караджа, Михаил 
Герджиков, Лазар Маджаров, Ди-
митър Маджаров,  писателите Кон-
стантин Петканов, Георги Попста-
матов, Янаки Петров, а така също 
и съвременни тракийскип дейци 
като проф. Делчо Порязов, Васил 
Михайлов, Стоян Попов, Калинка 
Згурова, Георги Лушнарев, Ата-
нас Теодоров и др. Редакцията е 
благодарна за сътрудничеството 
на проф. Васил Проданов, проф. 
Светлозар Елдъров, ген. Тодор Бо-
яджиев, Любомир Шопов, Кирил 

Любомир Шопов:

Момчилов, Чавдар Георгиев, Геор-
ги Димитров и др. Благодарение на 
много от тях вестникът поддържа 
огъня по две теми: опитът за раз-
цепление на СТДБ и инвазията на 
Турция в България.

     
Сайтът на Съюза
СТДБ създаде и поддържа уеб 

страница, която е публикувана на 
новинарската страница Homepage.
bg, на която са публикувани всички 
уеб страници на централните пе-
чатни и електронни медии. На на-
шата страница редовно се публи-
кува актуална информация, която е 
полезна за тракийци, за българска-
та и международна общественост. 
Към декември 2017 г., броячът е 
отчел 92 114 посетители, от които 
само за 2017 г. са над 14 058. 

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

• подстраница с информация за 
Тракийския научен институт, на 
която са публикувани  всички изда-
ния на Известията на Тракийския 
научен институт, издадени до сега;

• подстраница с виртуална биб-
лиотека, от която всеки читател 
може да изтегли и прочете статии, 
брошури и книги, третиращи про-
блеми на тракийци и Тракия;

• подстраница с информация и 
документи на ПК „Тракия“.

Посетителите на сайта са:
• граждани на различни дър-

жави – България, САЩ, Канада, 
Украйна, Русия, Румъния, Турция, 
Германия, Белгия, Франция, Гър-
ция, Сърбия, Кипър, Македония,  
Испания, Чехия, Швеция, Швей-
цария, Малта, Австрия, Италия, 
Великобритания, държави от Цен-
трална и Латинска Америка и др. 

• представители на български 
и чуждестранни медии, предста-
вители на институции като Народ-
но събрание, Министерски съвет, 
МВнР, Европейски парламент и др.

Тракийски младежки съюз
На 13 май 2017 год. в София бе 

проведена извънредна отчетно – 
изборна конференция на ТМСБ, на 
която бе представен кратък отчет.  
Беше избрано ново ръководство в 
състав съпредседатели – Десис-
лава Костова от Димитровград и 
Цанко Атанасов от Стара Загора с 
мандат от 3 години. За членове на 
НС като физически лица бяха из-
брани Петър Иванов – Варна, Па-
вел Петков и Светла Славова – Ди-
митровград, Петя Колева – Стара 

Загора, Стойно Петров – Бургас, 
Милена Апостолова – Созопол.

След приключване на конфе-
ренцията се проведе и първият НС 
на ТМСБ. За секретар на Съюза 
бе избрана Красимира Иванова от 
Харманли. 

Приета бе Национална програма 
за 2017 г., и приоритетите на ТМСБ, 
насочени към единството на СТДБ, 
изграждането на нови дружества и 
укрепване на старите, както и ак-
тивна работа с младите хора.

На конференцията беше приета 
декларация, в която се пледира за 
запазване единството на СТДБ и 
насочена срещу опити за негово-
то разцепление. Чрез нея млади-
те – тракийци остро осъдиха и се 
противопоставиха на действията 
на някой председатели на друже-
ства, насочени срещу нарушаване 
на целостта на Съюза, като кате-
горично се разграничиха от дейст-
вията на предишния председател 
Тодор Ангелов и обявиха неговото 
изключвана от ТМСБ. Деклара-
цията беше публикувана на стра-
ниците на в. „Тракия“, както и в 
средствата за масова информация.

След участието в събора на 
Илиева нива, следваща инициатива 
бе ученически симулиран процес 
за обезщетенията на тракийските 
бежанци на тема: „Дължими обез-
щетения на България от Република 
Турция по Ангорския договор“, ор-
ганизиран в Районния съд в Дими-
тровград от ТМС, от Тракийското 
дружество в града с ученици от ПГ 
„Проф. д-р Асен Златаров“. Идеята 
е възникнала след проведен урок 
по история за Балканските войни 
и последиците за България. След 
прочетен материал в интернет за 
Илиева нива и подписаните меж-
дународни съглашения след 1913 
г., децата се обръщат за съдей-
ствие към своите учители, които 
ги били насочили към тракийското 
дружество в града. Там научават, 
че СТДБ работи активно за осъ-
ществяването на претенциите на 
България по Ангорския договор и 
решават сами да организират уче-
нически процес по темата.

Много задълбочено, като ис-
тински съдии, адвокати експерти и 
свидетели децата обследваха и въз-
раженията, че Ангорският договор 
е отменен и не е приложим, като 
отхвърлиха и тези аргументи. Ини-
циативата е част от Националната 
програма на ТМСБ. Гости на съби-
тието бяха г-н Красимир Премянов, 
председател на СТДБ, зам.-пред-
седателят на Общинския съвет, 

председателят на Районния съд, 
членове на ръководството на ТМС, 
председателят на тракийското дру-
жество в града, представители на 
Историческия музей, преподавате-
ли от гимназията и медии. Получен 
бе й поздравителен адрес от пред-
седателя на Адвокатската колегия 
– Хасково. Накрая участниците 
получиха сертификат за отлично 
представяне в инициативата.

ТМСБ активно участва във 
всички национални, местни и ре-
гионални мероприятия организи-
рани от СТДБ, като едно от тях е 
ú в Националната инициатива – 
експедиция „По обратния път на 
дедите ни – 2017“ проведен в края 
на месец септември.

Ръководството на ТМСБ полага 
максимални  усилия да възстанови 
тракийските младежки дружества, 
които не функционират и да се из-
граждат нови, там където няма.

До момента новоизградени 
дружества са в Казанлък с пред-
седател Ирина Альова и гр. Асе-
новград с председател Елена Кам-
бурова,  предстои изграждане на 
дружества и в други градове на 
страната-напр. Поморие, Люби-
мец, Ивайловград.

ТМСБ ще участва и активно за 
реализиране на идеята да бъдат 
канонизирани за новомъченици 
жертвите на тракийския геноцид 
съвместно с ТЖС и СТДБ.

Тракийски женски съюз
На 09.09.2017 г. се проведе кон-

ференция на ТЖС. На конферен-
цията:

– се направи отчет да измина-
лия период;

– прие се Статут на ТЖС; 
– прие се програма за рабо-

та през периода на тригодишния 
мандат;

– избра се ръководство на ТЖС.
В края на м. септември ТЖС 

участва във възпоменателния съ-
бор в с. Аврен.

Този събор е основното ежегод-
но мероприятие, организирано от 
ТЖС. По обективни причини през 
настоящата година на практика 
съборът бе организиран изцяло 
от СТДБ, без активно участие на 
ТЖС. Участието на ТЖС се изрази 
в изнасяне на слово при провежда-
не на събора от съпредседателя на 
ТЖС Иванка Мечева

На 18.11.2017 г. в Стара Загора  
се проведе Национален съвет на 
ТСЖ. Присъстваха  представител-
ки на тракийските дружества от 
страната. Беше обсъдена програ-

мата за работа на ТЖС през 2018 г. 
Дейността на ТЖС през 2018 г. ще 
бъде посветена изцяло на отбеляз-
ване на 85 г. от създаване на ТЖС. 
На проведения Национален съвет 
присъства председателят на СТДБ 
Красимир Премянов. След про-
веждане на НС на ТЖС започна 
конкретна работа по изпълнение 
на програмата за 2018 г. 

„Национална инициатива 
„Завръщане към корените“ 
и „По обратния път 
на дедите ни“
Чествания на годишнини, по-

клонения, мероприятия и срещи, 
свързани със личности и значими 
дати и събития за тракийци и ма-
лоазийци и потомците на тракий-
ски и малоазийски бежанци от 
Одринска и Беломорска Тракия и 
Мала Азия, както следва:

Срещи с директори на учили-
ща, преподаватели и ученици. 

Представяне на книги, свърза-
ни с темата за тракийци и малоа-
зийци и тракийските и малоазий-
ските бежанци

Срещи с историци, изследовате-
ли, потомци на тракийски бежанци.

Издирвателна и събирателна 
дейност на материали свързани с 
миналото на тракийци и тракий-
ските бежанци.

Специална прожекция на „При-
казки за Балканите“ на режисьора 
Михаил Мелтев, потомък на тра-
кийски бежанци.

Национален конкурс за есе и 
разказ за ученици на тема „За-
връщане към корените“ (Родова-
та памет е жива) и Церемонии по 
награждаване в Свиленград и в 
София.

8-ма Национална инициатива-
среща „Завръщане към корените“ 
в гр. Свиленград.

Национална инициатива-експеди-
ция „По обратния път на дедите ни“ .

Участие в съборите в гр. Одрин, 
църквите „Свети Георги Победо-
носец“ и „Свети свети Константин 
и Елена“, в Национален младежки 
тракийски събор-поклонение на 
Илиева нива, Национален възпо-
менателен събор-м. Петрова нива 
и Национален възпоменателен 
събор на Маджарово,  в Дни на 
културното наследство в ИЕФЕМ-
БАН, в благотворителни учениче-
ски базари за набиране на средства 
за лечение на деца.

Изложба, посветена на тракий-
ските и малоазийските бежанци.

Тракийска Коледа и Коледна 
работилница за деца.

Отпечатването на свитъци и 
осигуряване на DVD с документи, 
свързани със съдбата на тракий-
ските и малоазийските бежанци 
и инициативите „Завръщане към 
корените“ и „По обратния път на 
дедите ни“. 

Активно в работата на тракий-
ската организация се включиха, 
във всичките и мероприятия, чле-
новете на Клуба на ветераните с 
председател Недялко Комнев, Клуб 
„Родопи“ с председател Величко 
Пачилов, Клуба на малоазийски-
те българи с председател Ангел 
Петров, на които тракийци горещо 
благодарят както за участието, така 
и за съветите и напътствията!
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 Националният тракийски християнски съобор 
„Спасовден“ на Бакаджиците



Отг. Краснодар Беломорски, 
заместник-председател на ЦР на 
СТДБ, членовете на ЦР на СТДБ

Директора на ТНИ
Председателите на ТД в Смолян, 

Доспат, Търговище, Шумен, 
Сливен, Хасково и др.

Членовете на ВК на СТДБ от 
посочените региони

Председателя на ТМС
11. Разширяване на аудитория-

та на в. „Тракия“ и увеличаване на 
абонамента му.

Отг. Главния редактор
Председателите на ТД
Председателите на РС

12. Привеждане на финансова-
та дейност в съответствие с изис-
кванията на Устава и формиране 
на устойчиви източници на дохо-
ди за финансово осигуряване на 
План-програмата.

Отг. Красимир Премянов, 
председател на СТДБ

Членовете  на ЦР на СТДБ

НАЦИОНАЛНИ 
МЕРОПРИЯТИЯ: 

– Отбелязване на Деня на Тра-
кия в столицата и в страната (26 
март, по отделен план)

Отг. Кр. Премянов, председетел 
на СТДБ

Председателите на ТД
– Национален събор „Завръща-

не към корените“ (април, по отде-
лен план)

Отг. Краснодар Беломорски, 
заместник-председател на ЦР

Божана Богданова, 
член на ВК на СТДБ

– Традиционни тракийски събо-
ри в Одрин (май, по отделен план)

Отг. Краснодар Беломорски, 
заместник-председател на ЦР на 

СТДБ
К. Сарджев, заместник-предсе-

дател на ВК на СТДБ
В. Вангелова, член на ВК на СТДБ

М. Петров, член на ВК на СТДБ
– Национален тракийски геор-

гьовски събор – Поморие (май, по 
отделен план)
Отг. Елена Мурджева, председа-

тел на ТД-Поморие
 и съпредседател на ТЖС

– Национален фестивал Фол-
клорен венец „Божура“– Средец 
(май, по отделен план, съвместно 
с Община Средец)

Отг. Тодор Бояджиев, замест-
ник-председател на ЦР на СТДБ

Божанка Николова, 
председател на ТД-Средец

Стефан Начев, 
главен секретар на СТДБ

– Национален тракийски фол-
клорен събор „Св.Св. Константин 
и Елена“ – Бродилово (май, по от-
делен план)

Отг. Т. Бояджиев, заместник-
председател на ЦР на СТДБ

– Национален тракийски мла-
дежки събор „Илиева нива“ (юни, 
по отделен план, съвместно с Об-
щина Ивайловград)

Отг. Ангел Петров, 
член на ЦР на СТДБ

К. Сарджев, заместник-
председател на ВК на СТДБ
 Членовете на ЦР на СТДБ

и съпредседателите на ТМСБ Д. 
Костова и Ц. Атанасов

– Национална инициатива „По 
обратния път на дедите ни“ (юли, 
по отделен план)

Отг. Краснодар Беломорски, 
заместник-председател 

на ЦР на СТДБ
Божанка Богданова, член на ВК 

на СТДБ
– Национален тракийски хрис-

тиянски събор "Спасовден" – Ям-
бол /по отделен план/

Отг. М. Вълов, заместник-
председател на ЦР на СТДБ

– Национален тракийски събор 
„Богородична стъпка“ (август, по 
отделен план)

Отг. Цанко Атанасов, 
председател на ТД-Ст. Загора
– 115 години Илинденско-Пре-

ображенско въстание (август, по 
отделен план, съвместно с Общи-
на Малко Търново)

Отг. Красимир Премянов, 
председател на СТДБ

Ген.Тодор Бояджиев, заместник-
председател на ЦР на СТДБ

Стефан Начев, 
главен секретар на СТДБ

М. Вълов, заместник-
председател на ЦР на СТДБ

Чл. кор.Васил Проданов, 
директор на ТНИ

Д-р Ваня Стоянова, 
научен секретар на ТНИ

Гено Пухов, зам.-председател 
на ВК на СТДБ

– Национален тракийски събор 
в с. Славейно (август, по отделен 
план)

Отг. Председателя 
на ТД-Славейно

Председателя на ТД-Смолян
– Национален тракийски жен-

ски събор с. Аврен (септември, по 
отделен план)

Отг. Веселин Костов, председа-
тел на ТД Крумовград

 и  член на ВК на СТДБ
Елена Мурджева и Ваня Мечева, 

съпредседатели на ТЖС
– 105 години от разорението 

на тракийските българи – Маджа-
рово (октомври, по отделен план, 
съвместно с Община Маджарово)

Отг. Красимир Премянов, 
председател на СТДБ

К. Сарджев, заместник-
председател на ВК на СТДБ

– Полагане на венци по случай 
2 юни от името на СТДБ в Рим и 
в Киев

Отг. Красимир Премянов
ЦР На СТДБ

Срок: 2 юни 2018 г.
– Трети национален конкурс 

„С песните на Калинка Згурова“ – 
Бургас /по отделен план/

Отг. ТД-Бургас
– Национални хайдушки праз-

ници „Капитан Петко Войвода“ 
– Чепеларе /по отделен план, съв-
местно с Община Чепеларе/

Отг. Краснодар Беломорски, 
зам.-председател на ЦР на СТДБ

Председателя на ТД-Смолян
– Представяне по степен на го-

товност на съдържанието на първи-
те томове на енциклопедия „Тракия“

Отг. Проф. В. Проданов, 
директор на ТНИ   

Красимир Премянов, 
председател на СТДБ

Срок:2018 г.
– Периодично обучение на ка-

дрите по актуални текущи и стра-
тегически  въпроси на организа-
цията

 Отг. ЦР на СТДБ
– Посещение на активисти от 

ТМСБ в Европейския парламент 
в Брюксел

Отг. Съпредседателите на 
ТМСБ

– Участие в дейността на РАО 
„Тракия“

Отг. Красимир Премянов
– Регионален тракийски събор 

„Ясна поляна“
Гено Пухов, зам.-председател 

на ВК на СТДБ
Лазар Налбантов, член на ВК

Стефан Колев, председател на 
ТД „Странджа“ – Бургас
Срок: 2 септември 2018 г.

– Организиране на среща на 
представители на ЦР и ВК на СТДБ 
с представители от структурите на 
Съюза на читалищата в България.

Отг. Ген. Тодор Бояджиев, за-
местник-председател 

на ЦР на СТДБ
Стефан Начев,

 главен секретар на СТДБ
Диана Славова, Централен съвет 

на Тракийските читалища
Срок: 2018 г.

Национални са само тези меро-
приятия, които присъстват в План-
програмата на съюза, утвърдена от 
Върховния комитет на СТДБ.

Планът за реализиране на съ-
битията от План-програмата се 
изготвя от определените отговор-
ници и се съгласува с Централ-
ното ръководство на СТДБ три 
месеца преди провеждането им. 
Неразделна част от него са сце-
нарият, списъкът на гостите и фи-
нансовият разчет.
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Брой 4  23 февруари 2018 г.

ОСНОВНА ЦЕЛ:
Засилване влиянието на СТДБ 

в българското общество и негова-
та роля в отстояване на национал-
ните интереси

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:
Укрепване на организационно-

то състояние на СТДБ, основните  
структури и тракийски дружества, 
членове на СТДБ

Отбелязване на значимите дати 
и събития от историята на тракий-
ското движение съгласно утвър-
дената План-програма от ВК на 
СТДБ и по отделни програми, ут-
върдени между ЦР и тракийските 
дружества

Работа по патриотичното въз-
питание и укрепване на национал-
ното самосъзнание на българско-
то население в Родопите

Разширяване на аудиторията 
на в. „Тракия“ и увеличаване на 
абонамента му

Привеждане на финансовата 
дейност в съответствие с изисква-
нията на Устава и формиране на 
устойчиви източници на доходи 
за финансово осигуряване на из-
пълнението на План-програмата

ОСНОВНИ ИНИЦИАТИВИ 
ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ОСНОВНАТА ЦЕЛ:

1. Отбелязване на 115 години 
от Илинденско-Преображенското 
въстание и 105 години от геноци-
да над тракийските българи;

2. Именуване на метростанция 
с името „Тракия“;

3. Отбелязване на 85 годишни-
ната от създаването на „Тракийски 
женски съюз“;

4. Поставяне на бюст-памет-
ник на Капитан Петко войвода в 
Алеята на възрожденците в Бори-
совата градина в София;

5. Подготовка на първите томо-
ве на енциклопедия „Тракия“;

6. Тържествено честване на 26 
март – Деня на Тракия и Одрин-
ската епопея в София и в страната;

7. Издаване на книгата на Лю-
бомир Милетич на английски език;

8. Продължаване на усилията 
за популяризирането на опита от 
съвместната работа със Столич-
ната община за въвеждането на 
изучване на живота и делото на 
Капитан Петко войвода и исто-
рията на тракийското движение в 
учебните заведения.

ОСНОВНИ МЕРОПРИЯТИЯ:
1. Във взаимодействие със Св. 

Синод и Дирекцията по вероизпо-
веданията, както и МВнР да про-
дължат усилията за отстояване 
на българското духовно начало в 
църквите в Одрин и провеждането 
на тракийски прояви там. 

Отг. Кр. Премянов, 
председател на СТДБ

ЦР на СТДБ
Срок: Постоянен

2. Тясно взаимодействие със 
сродни обществени организации 
в страната и в чужбина и продъл-
жаване на договорите за сътруд-
ничество и партньорство.

Отг. Красимир Премянов, 
председател на СТДБ

ЦР на СТДБ
Срок: 2018 г.

3. Попълване на библиотечния 

фонд на библиотеката на Съюза и 
качването му в електронния архив.

Отг. Гл. секретар на СТДБ
Ваня Стоилова, отговорник 

за библиотеката
Д-р Ваня Стоянова, 

научен секретар на ТНИ
Председателите на ТД

Срок: 2018 г.
4. Да се продължи практиката 

за периодични срещи в различни 
формати с регионалните съвети и 
тракийските дружества по места.

Отг. Красимир Премянов, пред-
седател на СТДБ

Краснодар Беломорски, замест-
ник-председател на ЦР на СТДБ

Членовете  на ЦР на СТДБ
Председателите на ТД по места

Срок: Постоянен
5. Провеждане на отчетно-из-

борни събрания за привеждане на 
уставите на тракийските друже-
ства в синхрон с утвърдения уста-
ва на СТДБ – по отделен график.

Отг. ЦР на СТДБ
Председателите на ТД

Срок: 2018 г.
6. Въвеждане на единните 

членски карти за всички членове 
на съюза.

Отг. Гл. секретар
ЦР на СТДБП„

Председателите на ТД
Срок: май 2018 г.

7. Засилване работата с инди-
видуалните членове и активното 
им включване към дейността на 
тракийската организация.

Отг. ЦР на СТДБ
Срок: Постоянен

8. Привеждане на дейността на 
Регионалните съвети в съответ-
ствие със статута, утвърден от ВК 
на СТДБ.

Отг. ЦР на СТДБ
Председателите на РС в 

съответния регион
Председателите на ТД

Срок: Постоянен
9. Подпомагане на новоизгра-

дените тракийски дружества в 
Червен бряг, Велинград, Крумов-
град, Любимец и др. за обогатява-
не на дейността им и активното им 
включване в живота на общините 
и районите, в които се намират.

Отг. ЦР на СТДБ
Срок: Постоянен

10. Работа за ограничаване на 
опасността от ислямизирането и 
настъплението на неоосманизма 
спрямо районите с българско на-
селение в Родопите.

ÏËÀÍ-ÏÐÎÃÐÀÌÀ ÍÀ ÑÒÄÁ ÇÀ 2018 ã.
  На традиционния тракийски 
младежки събор на „Илиева 
нива“ – Ден на тракийското дете



На 13 февруари 2018 г. в 
Стара Загора се проведе ра-
ботна среща на членовете 
на Националния съвет на 
Тракийски младежки съюз  
към СТДБ при следния дне-
вен ред: 1. Обсъждане на 
програмата на ТМС за 2018 
г. и на мероприятията, пред-
видени от всяко от младеж-
ките дружества за месеца 
на Тракия – март 2018 г. 2. 
Организационни въпроси. В 
работната среща участваха 
членовете на НС на ТМС, 
които бяха избрали за мото: 
„Тракия-това съм аз! Ние, 
младите-заедно за Тракия!” 
За водещ на заседанието бе 
избрана Десислава Костова - 
съпредседател на ТМСБ. По 
т. 1 бяха обсъдени:

• предвидената за 13 март 
т.г. инициатива „В памет на 
тракийските войводи“, коя-
то ще бъде съвместна проява 

ЗЛАТКА ЯНЕВА

Отпразнувахме 80-ата годишнина на о.з. Кръстю Па-
найотов Станчев на 23 януари 2018 г. Тракийският му 
род е от село Вайсал, Одринска Тракия. Родът е прого-
нен през 1913 г., дал е седем жертви за свободата на 
Тракия. Спира се до с. Мелница, Елховско. Тук преди 
80 години се ражда нашият юбиляр. Израснал сред 
красивата странджанска природа, закърмен в семей-
ството си с любов към родината, отдава младостта си 
като офицер в Българската армия. От Елхово, Грани-
тово, Бояново, Звездец, Бургас до Сливен стига воен-
ният му път. Предан на своя дълг, предан е на своята 
любов – Елена – която е неотлъчно до него, понасяйки 
трудностите на военния живот. И на 80-годишния юби-
лей пак заедно ни посрещнаха в клуба – щастливи, 
усмихнати, на богата, красиво подредена трапеза. 

Следваха приветствия от председателя на друже-
ството Кирил Киряков, от приятели и гости. Подаръци, 
цветя и всичко поред като на такъв хубав, единствен 
в живота на човека празник. 

За веселото настроение имаше думата фолклорният 
певчески състав „Тракия пее“. С весели тракийски пес-
ни поздравихме всички, пък дори и на хоро поведохме 
юбилейното семейство. Да ни е жив и здрав Кръстю 
Станчев. Неговото отговорно дело в дружеството е ка-
сиер-отчетник, а работата му е безупречна и точна. 
Уважаван е от всички заради голямата му човешка 
доброта. Пожелахме му: Нека в златната есен на своя 
живот да му бъдат още по-златни бъдещи и много лета.

Брой 4  23 февруари 2018 г.
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Централното ръководство на 
Съюза на тракийските дружества в България 
и редакционната колегия на вестник „Тракия“ 

честитят на рождениците на Съюза през месец март:

Честито!

ÐÀÁÎÒÍÀ ÑÐÅÙÀ 
Â ÒÐÀÊÈÉÑÊÈ 

ÌËÀÄÅÆÊÈ ÑÚÞÇ
на ТМД „Стайко войвода“ и 
ученици от Професионал-
ната гимназия „Проф. д-р 
Асен Златаров“ в Димитров-
град. Събитието ще се про-
веде в Исторически музей в 
гр. Димитровград;

• предвиденото за 20 март 
2018 г национално чества-
не в с. Брод, община Дими-
тровград, за отбелязване на 
115-годишнината от гибелта 
на Пано Ангелов и Никола 
Равашола;

• мероприятията, предви-
дени за 24, 25 и 26 март 2018 
г. в Стара Загора, посветени 
на Деня на Тракия, сред кои-
то провеждане на Национа-
лен фолклорен конкурс „Ор-
феево изворче“, тържествен 
концерт и ученически кон-
курс за есе;

• необходимостта от из-
насяне пред ученици на 
лекции, посветени  на тра-

кийския въпрос. Първата 
от тях е ще бъде на 26 март 
т.г. в Димитровград с лектор 
Десислава Костова;

• провеждането в Бургас 
на „Симулиран процес по 
Ангорския договор“;

• провеждането на анкета 
сред ученици и общински 
съветници „С какво свързва-
те датата 26 март“;

• обучения по ЗЮЛНЦ;
• провеждането на Тра-

кийски младежки пролетен 
бал в Стара Загора;

• възстановяването на 
знамето на ТМСБ при СТДБ 
и избор на знаменосец;

• посещение на Европей-
ския парламент;

• поклонение пред паметта 
на жертвите на Илиева нива;

• събиране и даряване на 
средства за социално слаби 
и болни хора; Младежите 
се обединиха около идеята, 

че тракийци са доблестни и 
почтени хора, съпричастни 
към болката на другите и 
са особено активни, когато 
става дума за болно дете. По 
този повод, младежите от 
ТМСБ при СТДБ се обръщат 
към всички тракийци да по-
могнат според възможност-
ите си на малкото тракийче 
от Харманли.

По т. 2 младежите тра-
кийци споделиха впечат-
ленията си от работата на 
ТМС, предложиха интерес-
ни решения как организа-
цията да стане привлекател-
на за  повече млади хора и 
обсъдиха въпроса за учредя-
ването на нови ТМД.

Срещата премина в кон-
структивен и приятелски 
дух. Направени бяха разум-
ни, реално изпълними пред-
ложения, а участниците за-
станаха зад идеята за общи 
съвместни дейности, които 
да се основават на добри-
те практики между друже-
ствата и опита, които някои 
от председателите имат. В 
края на срещата младежите 
изразиха благодарността си 
на ръководството на СТДБ 
и на неговия председател г-н 
Премянов за безрезервната 
подкрепа на всяка младежка 
инициатива.

ЧИТАЛИЩЕ, КОЕТО НОСИ 
ДУШАТА НА ТРАКИЯ

ЗАХАРИНА ГОГОВА, ПЛОВДИВ

Искам да споделя своите емоции от 
едно вълнуващо честване на Бабинден 
(с леко закъснение, поради грипната 
епидемия).

Читалище „Тракия – Пловдив – 2008 
г.“ е мястото, където вече 10 години 
потомците на тракийски бежанци се 
събират всяка седмица и честват раз-
лични празници, отбелязват събития и 
годишнини. От близо три години чи-
талището се помещава на ул. „Кукуш“ 
1, в едни бараки, отдадени под наем от 
Община Пловдив. До премест-
ването ни там се стигна след 
съдебна битка с Нонка Мато-
ва – прогони тракийци от своя 
дом, дом, строен от самите тях с 
честен доброволен труд, за да се 
запазят традициите, да се пре-
дадат културните ценности на 
деца и внуци на този без друго 
изстрадал в миналото българ-
ски народ.

Тракийци припознаха за 
свой председател в Пловдив 
доц. д-р Георги Йорданов и все 
още се опитват по съдебен път 
да го докажат и наложат офици-
ално за председател.

Неуморните Мариана Алексиева – 
председател на читалището, Мария Гу-
лова – секретар и Благовеста Петрова 
– библиотекарка, не спират за миг кул-
турната дейност на читалището, съгра-
дено от тракийци. Провеждаме сбирки 
всяка седмица на различна тематика, 
честваме празници (Бабинден, Ден на 
жената, Великден, Ден на Тракия, Ден 
на българската култура и на славян-
ската писменост, Коледа), провеждаме 
срещи с писатели, организират се екс-
курзии, здравни беседи, правим твор-
чески работилници и др.

Но да се върна на емоциите от изми-
налата седмица...

На импровизирана сцена в чита-
лището възродихме стария тракийски 
обичай „Бабуване“. Прозвучаха най-
старите тракийски песни – шедьоври 
„Мари Тудоро, назлън Тудоро“, „Лале 
ли си, Зюмбюл ли си“. Пресъздадохме 
ритуала „Бабуване“, посрещнат с много 
овации. За доброто настроение на всич-
ки бабите се бяха погрижили подобава-
що – почерпиха за здраве с различни 
питки, сладкиши и соленки. Комисия 
от двама определи награда за най-до-

брата домашна пита „Тракий-
ски милинки“, произведение 
на Захарина Гогова. Наградата 
беше книгата „Паметниците на 
Капитан Петко войвода“, лично 
връчена от автора Пенка Чака-
лова – Генева – правнучка на 
Митрю Каракирков – брат на 
Кап. Петко войвода.

За финал пловдивските тра-
кийци оформиха кръшно бъл-
гарско хоро с пожелание за още 
такива срещи.

На 7 февруари тракийци по-
ложиха цветя на барелефа на 
Капитан Петко войвода.

ÙÀÑÒËÈÂ ÞÁÈËÅÉ

 Бабинден в читалището



ДЕСИСЛАВА КОСТОВА

В навечерието на 8 март, 
ние, жените –тракийки не 
можем да не си спомним за 
нея – поставилата началото 
на честването на 8 март в 
България – Ана Маймун-
кова.

Тази година се навършват 
140 години от рождението ú. 
Годишнина, която макар и 
забулена от времето, оставя 
ярка следа в новата българ-
ска история. Коя е тя? Дъ-
щеря на търговец, третия 
кмет на Хасково след Осво-
бождението – Кръстю Май-
мунков. Учителка, боркиня, 
активистка за правата на 
жените. Дейност, която днес 
е особено актуална. Всич-
ки знаем за Истанбулската 
конвенция. Всеки българин 
има мнение трябва или не тя 
да се ратифицира. Малцина 
обаче знаят, че точно Ана 
Маймункова е поставила 
началото на движението за 
защита правата на жените в 
България и то непосредстве-
но след Първата световна 
война. Тя е тази, която първа 
в България поставя идеята 
за равенството на половете, 
първа защитава идеята за со-
циална справедливост и то 
във време, в което понятието 
социален пол и джендър още 
е неизвестно. За нас обаче е 
важно, че още тогава, Ана 
Маймункова  успява да ор-
ганизира жените не само 
в  областта, но и в страната 
да защитават правата си, да 
издигат лозунги с искания 
да имат право да гласуват, че 
дори и да пушат на общест-
вени места, без да ги съдят 
за развратно поведение. Тя 
е единствената жена – деле-

По традиция в последния четвър-
тък на всеки месец жените от друже-
ство „Тракия“ – Ямбол се събират, за 
да отбележат някоя забележителна 
дата или да припомнят някой народен 
обичай.  На 25 януари бе представена 
четвъртата книга на Мария Николае-
ва – дъщеря на тракийски бежанец и 
кореспондентка на в.„Тракия“. Секре-
тарката на дружеството Русана Щили-
янова запозна накратко присъстващи-
те с творческия път на авторката, тя 
има издадени две стихосбирки и една 
книга за деца. Последната отпечатана 
книга „Не си отивай“ бе представена 
преди месец в зрителната зала на Во-
еннния клуб, но авторката пожела да 
направи същото специално за жените 
тракийки. Тя благодари на издателката 
инж. Виолета Димитрова, на редак-
торката Лиляна Генчева, и на сина си 

Димитър за моралната и финансовата 
подкрепа. Мария Николаева сподели 
какви мисли и вълнения я подтикват 
да пише стихове, от нея тракийки раз-
браха, че тя не продава книгите си, 
а ги подарява. Издателката прочете 
поздравителен адрес от името на из-
дателството, а Йорданка Мишкарова 
разказа с какво вълнение и прочела 
книгата „Не си отивай“.

Сбирката продължи с празнуване 
на  Бабинден, представен бе ритуалът 
„Родилка на гости на бабата“. Русана 
Щирянова разказа за живота и лечи-
телските способнисти на преподобна-
та  Домника, живяла през IV век, чийто 
ден отбелязва православната църква и 
е определен за ден на родилната по-
мощ. Сбирката не мина без почерпка, 
а естествен фон на тържеството бяха 
песните и хората.

Настоящата година е юбилейна за Тракийски женски съюз, навърш-
ват се 85 години от неговото създаване. В изпълнение на своята про-
грама за достойното отбелязване на годишнината ТЖС си е поставил 
за цел да даде дължимото на жените, работили и работещи за тракий-
ската кауза.

За да се отбележи ролята на всички жени, активно работили през 
годините и да не се пропуснат някои от тях, ТЖС очаква съдействие    
от тракийските дружества и женските секции към тях:

– във връзка с подготвяния сборник, посветен на мястото и ролята на 
жените в тракийското движение очакваме предложения за включва-
не в сборника на изявени жени, работили за развитие на тракийското 
движение през годините. Сборникът ще включва материали за изявени 
жени-тракийки от създаването на ТЖС през 1933 г. и след възстановя-
ването му през 1997 г.

– предложения за награждаване на изявени жени, които днес от-
дават своите сили за тракийската кауза 

Предложенията да включват биографични данни и конкретни данни 
за работата на изявените тракийки.

Нека направим достояние на всички имената на вече забравени де-
ятелки на тракийското движение, нека дадем дължимото уважение на 
всички жени, които безрезервно и днес работят за съхраняване памет-
та за Тракия.

Очакваме предложенията в срок до 10 април 2018 г. на адрес:
– гр. Стара Загора, ул.„Ген. Столетов“ № 30, ТД „Одринска епо-

пея“ Иванка Мечева
– или на електронен адрес: vbmk@abv.bg

Брой 4 23 февруари 2018 г.

Спомен за Осми март
гат на учредителна-
та конференция на 
Социалдемократи-
ческата партия през 
1906 г. 

Ана Маймункова 
е една от инициа-
торките на голямата 
стачка на тютюневи-
те работници в Ха-
сково през 1919 год. 
Стачкуват повече от 
4500 души, от кои-
то повече от 3000 са 
жени. Исканията са 
съвсем прости, но 
радикални за време-
то си – да се приеме 
правилник за въ-
трешния ред, да се 
осигурят елементар-
ни хигиенни условия 
на труд на работнич-
ките, да се забрани 
детския труд и да не 
се експлоатират неопитните 
в работата. Жените апелират 
за равно третиране при за-
плащането на мъжете и же-
ните и за единство. Стачката 
продължава 11 дни и успява.

Друга проява на дей-
ността ú е свикването на 
женска демонстрация три 
години след започването на 
Първата световна война. В 
района има глад, епидемии. 
Под нейно ръководство 400 
жени от Хасково се събират 
и се отправят към казармите 
с искания: „Хляб за децата 
ни, върнете мъжете ни от 
фронта“. Конни полицаи 
разпръскват жените.

Характерни за онзи пе-
риод са и женските бунтове 
против реквизиционните 
комисии. Особено активни 
са жените от днешна Ди-
митровградска община – в 
с. Горски извор, с. Долно 

Белево, с. Голямо Асеново. 
Тези бунтове се организи-
рат с прякото участие на 
Маймункова. За един такъв 
бунт през 1918 г. в с. Горски 
извор разказва една от орга-
низаторките му в спомените 
си – Деля Раева Богданова. 
Комисията пристига в полу-
нощ в селото, за да събира 
храни от населението. Цър-
ковната камбана бие тревож-
но и за броени минути пред 
общината се събират над 
500 жени. Кметът, околий-
ският началник, полицаите и 
писарят правят план за рек-
визирането на храните. Око-
лийският началник събира 
кураж и застава пред разгне-
вените, въоръжени с мотики 
и хурки жени. Пита ги кой ги 
е събрал и те му отговарят,че 
е дъщеря му. Той я измъква 
от тълпата и започва да я 
бие. Това е публична проява 

на домашно на-
силие, което оба-
че на приключва 
в съда. Жените 
изтръгват моми-
чето от ръцете 
му и пребиват 
началника. Успя-
ват да прогонят 
комисията от 
селото и се стига 
до там, че те се 
връщат с редов-
на войска от Ха-
сково. Организа-
торките на бунта 
са осъдени от 
военнополевия 
съд в Пловдив.

За дейността 
си младата учи-
телка е уволнена 
и получава за-
брана да работи 
в Хасково. Оти-

ва да преподава на децата в 
с. Воден, тамошното чита-
лище още носи името и, но 
и от там скоро бива уволне-
на. Започва да води неделни 
курсове за ограмотяване на 

жените и работниците, да 
събира помощи за вдовици и 
инвалиди от войните, както 
и за бежанските семейства, 
залели Южна България. За-
почва да говори за равни 
права на жените, за право-
то им да избират и да бъдат 
избирани, правото на обра-
зование, на еднакво запла-
щане, правото на намалено 
работно време, на безплатни 
детски градини. Така през 
1921 г. става делегатка на 
Втората международна жен-
ска конференция в Москва 
и прави предложение Меж-
дународният ден на жената 
да се чества на 8 март. След 
атентата пред април 1925 г. е 
арестувана и убита в Софий-
ския затвор.

Неправилно, но в съгла-
сие с политическата обста-
новка нареченият на нейно 
име техникум по общест-
вено хранене и облекло в 
Хасково е преименуван, 
преименуван е и паркът в 
местността Кенана.

В Димитровград обаче 

една от улиците още носи 
нейното име.

Затова, макар и от пози-
цията на времето, ние тряб-
ва да отдадем заслуженото 
на Маймункова, която по-
ставя началото на защитата 
на жените в България, много 
преди появата на Истанбул-
ската конвенция.

Защото какъвто е жи-
вотът на жената в едно се-
мейство, какъвто е живота 
на жената в едно общество, 
такава е характеристиката 
на самото общество. Съдба-
та на жените – това е присъ-
дата, която произнася всеки 
строй над себе си.

Готово ли е нашето обще-
ство сега да издаде такава 
присъда, да я мотивира и да 
отговаря за последиците от 
нея? Готово ли е обществото 
ни да забрави една от имени-
тите си дъщери? 

Миля,че не! Обществото 
помни – къде явно, къде не 
толкова! Но помни! 

Помнете и вие! Честит 
празник Българки!

ЧЕТВЪРТЪКЪТ НА 
ЯМБОЛСКИТЕ ТРАКИЙКИ

85 ÃÎÄÈÍÈ 
ÒÐÀÊÈÉÑÊÈ 

ÆÅÍÑÊÈ ÑÚÞÇ


