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Писателят често 
казвал, че филмът е за 
тези, които се чувст-
ват истински българи, 
но и за тези, които не 
са дотам българи

ИНТЕРВЮ НА ГЕОРГИ АНДОНОВ, 
КЪРДЖАЛИ

Елена Хайтова е родена 
на 9 януари 1947 г. в Куклен, 
Пловдивско. Дъщеря е на Ни-
колай Хайтов от първия му 
брак. През 1970 г. завършва 
българска филология в СУ 
„Св. Климент Охридски“ и е 
разпределена да даскалува в 
Родопите. Няколко години е 
учителка по български език и 
литература в Смолян. Тук се 
запознава със съпруга си Ни-
кола Гигов – поет, писател, 
публицист и изследовател на 
Орфей. Работила е като ре-
дактор в окръжния вестник 
в Смолян и литературната 
притурка „Здравец“, както 
и в много издания в столи-
цата – „Антени“, „Конти-
нент“, „Родни планини“, 
сп. „Родопи“ и други. Била 
е специален кореспондент 
на в. „Отечествен глас“ и 
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Отчет за дейността 
на Съюза за 2018 година

                                                   

План-програма за дейността 
на Съюза за 2019 г.

На 7 фев-
руари т.г. 
тракийци и 
признателни 
граждани в 
цялата стра-
на се покло-
ниха пред 
паметта на 
В о й в о д а т а 
и положиха цветя пред паметниците му. Навър-
шиха се 119 години от смъртта на легендарния 
войвода, революционер и основател на тракий-
ската организация. Многобройните паметници на 
Капитан Петко войвода, издигнати в България, 
Италия и Украйна свидетелстват за народната 
признателност към делото на войводата.

В Хасково пред паметника на Капитан Петко 
войвода се събраха тракийци, граждани и уче-
ници да почетат безсмъртното му дело. Слова 
произнесоха  д-р Красимира Узунова – главен 
уредник  в Регионалния исторически музей, и об-
щинският съветник Димитър Шалапатов – член 
на Върховния комитет на СТДБ. Учениците от 
Природо-математическата гимназия и от основ-
но училище „Хрписто Смирненски“ присъстваха 
на нагледен урок по история. В поклонението, 
организирано от тракийското дружество, участ-
ваха ръководителите на патриотичните органи-
зации в.от града и региона. Във Варна тракийци 
– членове на Регионалното тракийско дружество 
се поклониха на гроба на Капитан Петко войвода 
и поднесоха венци и цветя.

Продължава на 2-а стр.

в. „Марица“. Автор е на две 
книги за певицата Валя Бал-
канска – „Сама сред звезди-
те“ и „Разбъркани кичилки“. 
„Искри от Рожен“ е книга 
за българите мохамедани, 
които съзнават, че са пото-
мци на насилствено помоха-

меданчени българи. „Баща 
ми – най-дивият разказ“ и 
„Гладиаторът Хайтов“ са 
посветени на изтъкнатия 
класик, а „Безумният Ор-
фей“ – на съпруга ú. Посети-
ла е над 40 държави с Нико-
ла Гигов, много от тях, за да 

проследи влиянието на Нико-
лай Хайтов по света. Удос-
тоена с редица престижни 
национални награди.

На 7 февруари т.г. се 
навършиха 119 години от 
смъртта на славния Капи-
тан Петко войвода, а неот-
давна, след 36 години, БНТ 
1 излъчи за втори път кул-
товия биографичен филм 
за него, написан по сцена-
рий на баща ви Николай 
Хайтов. Това е  изключи-
телен филм, който би раз-
търсил всяка позадрямала 
българска душа. Не смята-
те ли, че ликът на вечния 
харамия и борец за нацио-
нална свобода трябва да 
стои редом до Апостола на 
свободата Васил Левски и 
Ботев?

– Не бих казала, че са 
36 годините от първото му 
излъчване. Лично аз съм 
гледала този филм по други 
телевизионни канали. Исти-
ната обаче е, че той винаги 
се е излъчвал в неудобно за 
гледане време, някак си под 
сурдинка, защо ли? Ами пра-
вят се аналогии с днешното 
време и се оказва, че много 
от проблемите на миналото 
са и днешни проблеми, т.е. – 
нищо ново под слънцето. СРЕЩА С МИНИСТЪР 

КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ

ÏÎ×ÈÒ ÊÚÌ ÂÎÉÂÎÄÀÒÀ

На 7 февруари 2019 г. председателят на Съюза на тра-
кийските дружества в България Красимир Премянов и д-р 
Ваня Стоянова, научен секретар на Тракийския научен 
институт, имаха среща с министъра на образованието и 
науката Красимир Вълчев. На срещата бяха обсъдени въз-
можностите по повод 175-ата годишнина от рождението на 
Капитан Петко войвода, да се намери подходяща форма 
за запознаване на учениците с неговия живот и дело, кои-
то биха съдействали за тяхното патриотично възпитание. 
Представителите на СТДБ и ТНИ подариха на министър 
Вълчев монографията на проф. Ив. Филчев за историята 
на тракийското движение и предложиха в помощ на учи-
телите и учениците брошура, подготвена от Тодор Коруев 
със заглавие: „ПОДВИЗИ, КОИТО ГРАНИЧАТ С ЛЕГЕНДИТЕ. 
Капитан Петко войвода – кой ли не е слушал за него...“ Бро-
шурата е в електронен вид с посочена литература.

Проведената среща е част от националната програма на 
СТДБ за честване на 175-ата годишнина на Капитан Петко 
войвода, която е под патронажа на президента на Републи-
ка България Румен Радев.

ЕЛЕНА ХАЙТОВА:

ÍÈÊÎËÀÉ ÕÀÉÒÎÂ 
ÈÇÄÓÕÀ ÏÅÏÅËÒÀ ÎÒ 
ÇÀÁÐÀÂÀÒÀ ÍÀ ÊÀÏÈÒÀÍ 
ÏÅÒÊÎ ÂÎÉÂÎÄÀ

Генерал о.з. Тодор Бояджиев бе удостоен с титла-
та „Доктор хонорис кауза“ на УниБИТ (Университет за 
библиотекознание и информационни технологии) „за 
големия  принос за интензивното развитие на меж-
дународните контакти, за образователни заслуги и за 
утвърждаване престижа на институцията“. Ген. Тодор 
Бояджиев е заместник председател на Централното ръ-
ководство на Съюза на тракийските дружества в Бъл-
гария. Церемонията стана в Националната библиотека

„Св. св. Кирил и Методий“ на научна  конферен-
ция на тема „Лидерство и практики в управлението на 
системата на националната сигурност“. Бяха връчени 
годишните награди за лидерство на името на Стефан 
Стамболов, присъждани от 2009 г. насам от Института 
за лидерство към УниБИТ. Новите носители на награда-
та са вицепрезидентът Илияна Йотова и главният про-
курор Сотир Цацаров.

ГЕН. ТОДОР БОЯДЖИЕВ – ДОКТОР ХОНОРИС 
КАУЗА НА УНИБИТ

 Варна

 Хасково
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ÍÈÊÎËÀÉ ÕÀÉÒÎÂ ÈÇÄÓÕÀ ÏÅÏÅËÒÀ...

ПОЧЕТОХМЕ ЕКЗАРХ 

Продължение от 1-а стр.

Безспорно е обаче 
мнението, че този лик, 
ликът на големия ка-
питан Петко Киряков, 
трябва да е редом до 
ликовете на Левски, 
Ботев, Раковски... Той 
не само се приближава 
до тях, но се иденти-
фицира с тях. Там му 
е мястото – до неза-
бравимите апостоли на 
свободата и човещи-
ната, защото и самият 
той е такъв. А това е 
своеобразен урок по 
родолюбие.

И все пак сериал-
ът бе излъчен в едно 
„мъртво“ отпускар-
ско време – края на 
август, началото на 
септември. Не би ли 
трябвало да бъде пуснат 
след първия учебен ден, 15 
септември, за да могат да 
се докоснат до него и деца-
та, и юношите примерно.

– По отношение на вре-
мето, в което се пуска родо-
любив филм. Тази тема не е 
обичана много, затова такъв 
род филми се появяват или 
в късни часове, или в днев-
но време, когато повече от 
хората са на работа. Но аз 
мога да кажа, че при първо-
то излъчване в Смолянския 
край имаше хора, които си 
вземаха болнични, за да гле-
дат повторението на сериала. 
Тъй че ако някой иска непре-
менно да го види, той ще си 
намери начин да го стори. Аз 
обаче се радвам, че все пак 
филмът бе излъчен в наве-
черието на Съединението на 
България, а този факт е от 
голямо значение, има и нещо 
друго. Възрастните обичат 
да упрекват младите, че се 
увличат от американски ек-
шъни, а не правят така, че да 
противостоят на тази конста-
тация. Ами трябва да се на-
мира начин да им се покажат 
и нашите български „екшъ-
ни“, пък нека те да избират. 
Но трябва да ги видят, пък 
тогава.

Спомням си много до-
бре еуфорията през 1981 г., 
когато екипът на филма, 
начело с блестящия ак-
тьор от Военния театър Ва-
сил Михайлов и баща ви, 
прошета цяла България. 
Най-радушно и възторже-
но те бяха посрещнати в 
Източните Родопи, където 
споменът за войводата ни-
кога няма да умре. Бяха 
посрещани едва ли не като 
национални герои – с гай-
ди, цветя и хитовата песен 
„Петко льо, капитани-
не…“. Баща ви разказвал 
ли ви е нещо повече за тези 
незабравими и вълнуващи 
моменти?

- Грандиозни бяха срещи-
те тогава с творческия колек-
тив. Трудно се описва въл-
нение, то само трябва да се 

преживее. Спомням си, че за 
баща ми свети бяха думите 
на един непознат, обикновен 
човек, който бил му казал: 
„Ами, другарю Хайтов, аз не 
ви познавах на живо, освен 
от екрана, но си мислех, че 
щом така майсторски опис-
вате своя герой, то за мене 
означава, че и вие самият 
притежавате неговите ка-
чества. Така че аз мисля, че и 
вие можете да изиграете не-
говата роля, ако сте артист, 
без да имате притеснение за 
това. Вярвам в това. А ина-
че Васил Михайлов много 
добре „е влезнал във вашия 
текст. Хайде заедно да му се 
поклоним...“.

Всеизвестен факт е, че 
ако не беше Николай Хай-
тов, Петко Киряков от До-
ган Хисар би си останал 
само легенда в съзнанието 
на хората, но не и истори-
ческа личност. Баща ви 
е присъствал на много от 
снимките, в последния мо-
мент е правил корекции. 
Споделял ли е с вас за тези 
трепетни моменти, когато 
се „ражда“ една от най-
свидните му рожби? 

– Наистина голяма е за-
слугата на Николай Хайтов 
за издухване пепелта от за-
бравата на такава личност. 
Сам той е казвал, предста-
вяйки филма си пред коми-
сия за одобрение, че филмът 
има огромно значение и за 
тези, които се чувстват ис-
тински българи, но и за тези, 
които не са дотам българи, 
защото сюжетът прониква 
дълбоко в тях и буквално ги 
разтърсва. Най-важното е, че 
филмът се превърна в обеди-
нител на българската нация, 
а не на разделител. Някои 
мислеха, че като се прави 
филм за Петко войвода, ще 
има рязко противопоставяне 
между българи и турци. Но 
се получи точно обратното, 
защото Хайтов не е автор 
на противопоставянето, а на 
вътрешните, драматичните 
конфликти. Това обедине-
ние постига чрез образите 

на Халид ефенди 
(Наум Шопов), на 
кръчмаря турчин, 
който ходи в Ич 
кале да се застъпва 
за войводата, когато 
е арестуван от бъл-
гари, чрез защита-
та на обикновени 
бедни турци от на-
рода. Така героите 
са показани като 
истински хора, без 
да попадат в графа-
та на черно-белите 
краски.

Иначе за корек-
циите, за трепетите 
на създаване той 
смяташе, че това си 
е една тайна, свята 
като зачатието, за 
която невинаги е 
нужно да се разказ-
ва. „Не всичко е за 

показ!“ – казваше той.
Спекулации около жи-

тието-битието на Хайтов 
винаги е имало просто за-
щото той беше една гени-
ална и противоречива лич-
ност. Не му беше простено 
и около този незабравим и 
разтърсващ филм, който 
ще се гледа с интерес и след 
век. Обвиниха го, че си е 
„присвоил“ дневниците на 
много от наследниците на 
революционера, че буквал-
но ги е преписал и използ-
вал за канава на сценария. 
Вашето мнение?

– Е-е-е: Повече от ко-
щунство е това! Ту от Яна 
Язова Хайтов бил откраднал 
ръкописите за Левски, ту за 
Петко войвода канавата му 
била дошла наготово... Та 
дори и най-големия профан 
да попиташ, ще ти каже, че 
няма как да сбъркаш Хайто-
вия цветист език с езика на 
обикновен човек, дал мате-
риал за филма. Критиците 
казват, че да подхвърлиш 
Хайтовите думи във въздуха 
и те да се разбъркат, после 
пак ще си намерят мястото 
една до друга, защото тъй 
са изтипосани, тъй са при-
лепнали по хайтовски, че е 
невъзможно да ги сбъркаш. 
Помня, че баща ми казваше, 
пък и в архивите му съм чела 
колко хора добронамерено 
му изпращаха материали за 
този филм, защото знаеха, 
че щом той, Хайтов, се заема 
да го прави, значи ще е ху-
бав, без да е „сладък“, че ще 
бъде „баш филмът“. Даже го 
кандърдисваха да му дават 
материали да направи фил-
ми и за Караджа войвода и 
за Методи Кусев от Стара 
Загора, за Румена войвода и 
за кого ли още не. Кой ли е 
бил този графоман, който му 
е изпратил материал, а след 
това е злословил за него? 
Навярно за слава е направил 
това, а не чистосърдечно, за 
да помогне за създаването на 
филма. Той ми беше показал 
писмо, в което един велин-
градчанин го моли да пише 

още сценарии за още герои, 
защото той ако не направи 
това, нямало кой друг да го 
стори. С такова голямо родо-
любиво сърце, с такъв неу-
морим хъс за работа. Бива ли 
такива приказки да вървят, 
такива скверни слова, това 
са небивалици, а това е и по-
зор за България. Хайтов не 
може никога да бъде обик-
новен преписвач, защото си 
има огромен талант, та дори 
може от него да раздава, а не 
да краде от чужди. Самият 
той казваше: „Мене в живота 
ми слади само онова, което 
съм постигнал сам и с труд. 
Но непременно сам!“.

В 12-серийния филм 
бяха пропуснати два съ-
ществени момента от жи-
вота на Капитан Петко 
войвода – срещата му с 
Гарибалди на остров Си-
цилия, прословутият пръс-
тен, който му подарява 
легендарният италианец, 
както и участието на бъл-
гарина в Руско-турската 
освободителна война. Два 
съществени момента, кои-
то бяха само загатнати. 
Защо?

– Вие ми задавате въпро-
си, като че ли аз съм самият 
Хайтов и зная всичко, което 
той е правил по време 
на съкровения творчески 
процес. Наистина той 
споделяше с мен за някои 
неща, но това бяха малки 
епизоди, не беше всичко. 
Пред художествения съ-
вет още в самото му на-
чало Хайтов бе застанал 
да разясни филма си и да 
го защити от критиците, 
сред които имаше и недо-
бронамерени. Тогава той 
изрично бе подчертал, че 
прави филм не приклю-
ченски и зрелищен екшън, а 
художествено-документален 
филм, в който умишлено на-
малява героичните моменти 
от времето на робството за 
сметка на живота на героя в 
мирно време, защото трудно 
се постига геройство наис-
тина, но много по-трудно се 
устоява на съблазните, които 
предоставя свободата. Това, 
за което ме питате – за пръс-
тена на Гарибалди и за учас-
тието в Руско-турската вой-
на, са си два големи сюжета 
за нови филми, действието 
би придобило друг характер, 
затова покрай тях е минато 
мимоходом. Те биха отдале-
чили замисъла на автора от 
неговата първоначална идея. 
А именно – героят, устоял на 
турците, но трудно оцеляващ 
в свободното вече за Бълга-
рия време. И това ако не е 
конфликт, здраве му кажи...

Новите поборници раз-
бойници, като областния 
управител на Варна Спас 
Турчев, съсипват живота 
на вечния харамия, бяхме 
свидетели на нечовешките 
мъки, на които е бил под-
ложен. Знае ли се каква е 

тяхната съдба?
– Варненските управници 

са таили явно дълбоки лични 
антипатии, за да извършат 
чудовищни мъчения над Ка-
питан Петко войвода, както и 
убиват неговия верен побра-
тим малкия Петко. „Високо 
дърво си ти, войводо, затова 
всеки се цели в тебе“ – каз-
ва на Петко Киряков един 
от героите, което е и отго-
вор на въпроса „Защо така 
постъпват с теб своите?“. 
Дребните душици, пигмеите 
не могат да понесат величи-
ето и жаждата за справедли-
вост на капитана, затова му 
спретват арест, където едва 
не умира. Що се отнася до 
образа на Спас Турчев, той 
във филма е просто привне-
сен, но само по име. Иначе е 
измислен. По-точно Хайтов 
използва името на някогаш-
ния областен управител на 
Пловдив със същото име и го 
поставя във Варна, без да е 
имал предвид пловдивчани-
на, който в действителност 
е имал други качества, а не 
като жестокия варненски 
управител. Това е просто 
авторов замисъл, литерату-
рен замисъл. Кой може да го 
обясни освен самия Хайтов. 
За другите управници не 

зная нищо. Но я ми кажете, 
кой народ е създал легенди 
или песни за жестоките ти-
рани? Помнят се имената 
на героите, на мъчениците, 
които оживяват в легенди, но 
никой не желае да обезсмър-
тява мъчителите. Така им се 
пада – нека тънат в забрава.

Финалният великоле-
пен акорд на филма – бо-
лният капитан, качен на 
покрива на къщата си с 
развят черен байряк и бял 
надпис „Те погребаха Бъл-
гария“, звучи актуално и 
днес. България постоянно 
е погребвана, но най-тра-
гичното е, че вече няма 
харамии като него, които 
да събудят заспалото ни 
общество, а то продължава 
да линее. Как би се чувст-
вал Хайтов и в днешното 
размирно време? Би ли 
събрал сили да се бори с 
вселенските неправди и 
омерзения, които сякаш 
нямат край? Най-страшно-
то е, че и интелигенцията 
ни заспа.

– Баща ми беше голям 
провидец. Виждаше и пред-
виждаше всичко. Затова и се 

разболя. От прекалена мисъл 
и грижа за България. Той 
виждаше, че тя отива към 
едно дъно, че не е това вре-
мето, за което той бе мечтал, 
а и много други като него. 
Затова не преставаше да се 
бори. Също като Капитан 
Петко войвода ходеше болен 
на работа – на събранията на 
писателите, на творчески съ-
брания, ходеше да дава отго-
вори на нападките в различ-
ни телевизии, за да защитава 
името на писателите. Левке-
мията пиеше силите му отвъ-
тре, а той я потискаше отвън 
и с почти вдървени челюсти 
говореше за достойнствата 
на българите и на Бълга-
рия. Ако беше жив днес, той 
щеше да прави същото. Дори 
би развял знамето като Петко 
войвода, но с едната ръка, в 
другата би издигнал меч или 
пушка. Ненапразно свързват 
името на Хайтов винаги с 
битка. 

Елена, като литератор, 
писател и дъщеря на коло-
салния гений, имали ли сте 
усещането, че някой умиш-
лено опростачва нацията 
ни? И докога ще вървим 
към тази пропаст? 

– Опростачването е и ес-
тествено, и умишлено. След 

като е срутен един идеал, 
след като младите няма 
за какво да мечтаят и ня-
мат ясно бъдеше, някои 
от тях започват да се око-
пават на място, да мислят 
единствено за оцеляване-
то си, без да им минава 
в съзнанието нито лъч 
за култура или изкуство. 
Нямаш ли хляб и ясна бъ-
деща цел – нищо не става. 
Поддържам мнението на 
Николай Хайтов, който 
си беше изрязал програ-

мата на американеца Алън 
Дълес отпреди години. В 
нея той пишеше, че трябва 
да се направи нещо много в 
страните от Източна Евро-
па. А това „много“ е разру-
шаване на нравствените ус-
тои, потъпкване на светлите 
идеали, в които те вярват, 
загърбване на естетически-
те идеали, издигане ролята 
на парата в култ, употребата 
на хашиша, поощряване на 
разврата...Питам се в кои го-
леми държави биха искали 
България да е на върха. Тази 
малка и красива държавица 
със славна история, но раз-
единена. Така тя е станала 
лесна плячка за разграбване 
и подмяна на цялата й ис-
тория, в която развяват зна-
мена харамии и комити. С 
цялата тази подмяна вървим 
стремително към дъното. А 
кога ще се оправим ли? Като 
паднем в пропастта, не ос-
тава нищо друго, освен да 
се отделим от дъното и да се 
възземем нагоре чрез заве-
тите на големите ни умове, 
чрез бунтовните ни песни и 
байряка на Петко войвода. 
(в. „Над 55“)

 Незабравимият автор на „Диви 
разкази“ и „Шумки от габър“

Васил Михайлов в ролята 
на Капитан Петко войвода



Това бе мотото, под което преми-
на дейността на СТДБ през изтеклата 
година. И през 2018-та както винаги 
досега,  усилията на Върховния ко-
митет, на Централното ръководство, 
на председателя, на тракийските 
дружества по места и на съставните 
структури на съюза бяха насочени 
към реализацията на идеи и дейнос-
ти за издигане ролята и влиянието на 
организацията в българското обще-
ство и повишаването на нейния авто-
ритет като разпознаваема и значима 
гражданска, патриотична, родолю-
бива обществена структура.

Заложени и изпълнени бяха 
значими национални мероприя-
тия от организационен характер, 
които демонстрираха единството 
на съюза, неговата монолитност 
и масовост и волята на неговите 
членове да се утвърждават ос-
новните принципи и ценности на 
тракийското национално движе-
ние, завещани от дедите ни.

Най-важното в работата ни бе 
да предизвикаме градивни проце-
си и енергия в организацията, да  
укрепим нейното единство и моно-
литност, кадрово и структурно, за 
да се чува силно нейният глас в съ-
юзните структури и в българското 
общество. Днес можем да отчетем 
със задоволство, че през изтеклата 
година бяха отбелязани тържестве-
но и достойно всички заложени в 
План-програмата основни прояви, 
организирани от СТДБ. Благода-
рение на възрожденските усилия, 
воля и дух на тракийци – за което 
благодарим – бяха изпълнени и ос-
новните задачи, залегнали в нея.

Настоящият отчет е изготвен 
в рамките на План-програмата на 
организацията за 2018 г., утвърде-
на от Върховния комитет на СТДБ. 
Основавали сме се на информаци-
ята, получена от тракийските дру-
жества по места и в съответствие 
с водената отчетност на дейността 
на СТДБ, както и от публикации 
в медиите. Възможно е да са про-
пуснати някои инициативи и дей-
ности, по които не е постъпила на-
време необходимата информация, 
но тя ще бъде попълнена в хода 
на разискванията. Равносметката 
показва, че през изминалата годи-
на  реализирахме 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: 

ОСНОВНА ЦЕЛ: Засилване 
влиянието на СТДБ в българското 
общество и неговата роля в отсто-
яване на националните интереси.

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: Укрепва-
не на организационното състояние 
на СТДБ, основните  структури и 
тракийски дружества, членове на 
СТДБ. Отбелязване на значими-
те дати и събития от историята на 
тракийското движение съгласно 
утвърдената План-програма от ВК 
на СТДБ и по отделни програми, 
утвърдени между ЦР и тракийски-
те дружества. Работа по патрио-
тичното възпитание и укрепване 
на националното самосъзнание на 
българското население в Родопите. 
Разширяване на аудиторията на в. 
„Тракия“ и увеличаване на абона-
мента му. Привеждане на финансо-
вата дейност в съответствие с изис-
кванията на Устава и формиране на 
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устойчиви източници на доходи за 
финансово осигуряване на изпъл-
нението на План-програмата.

Осъществени бяха и 
ОСНОВНИТЕ ИНИЦИАТИВИ 

ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ОСНОВНАТА ЦЕЛ:

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

2. Именуване на метростанция с 
името „Тракия“;

3. Отбелязване на 85 годишни-
ната от създаването на Тракийския 
женски съюз;

4. Подготовка за поставяне на 
бюст-паметник на Капитан Петко 
войвода в Алеята на възрожденци-
те в Борисовата градина в София;

5. Завършване на първия етап 
от подготовката на енциклопедия 
„Тракия“ и постъпки за нейното 
дигитализиране;

6. Тържествено честване на 26 
март – Деня на Тракия и Одринска-
та 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 Столична-
та община за въвеждането на изуч-
ване на живота и делото на Капи-
тан Петко войвода и историята на 
тракийското движение в учебните 
заведения

Трябва да се отбележи и е пох-
вално, че усилията на всички струк-
тури на съюза бяха подчинени на 
основната цел от План-програмата 
и на всички мероприятия присъст-
ваха членове на Централното 
ръководство на СТДБ.

Бяха положени много уси-
лия за организационното ук-
репване и териториалното 
представителство в регионите, 
където имаше опити за разце-
пление, които усилия ще про-
дължат и през следващата го-
дина. В Бургас беше учредено 
тракийско дружество „Стран-
джа“ с председател Стефан 
Колев и Регионален съвет с 
председател Гено Пухов. Ново-
учредени и възстановени дру-
жества имаме в Асеновград, 
Търговище, Пловдив, Варна, 
Смолян, Кърджали, Крумов-
град, Любимец, Ивайловград, 
Червен бряг. 

Процесът ще продължи и през 
2019 г. Бяха направени бързи стъп-
ки за своевременната защита на ин-
тересите на съюза чрез завеждане 
на дела по съответния юридически 
ред. Достойно и законно защитава-
ме и марките си от Патентното ве-
домство, на които сме собственици. 
Бе проучен, систематизиран и под-
реден архивът на съюза, съобразно 
всички налични документи, които 
се съхраняват в СТДБ. Основните 
прояви, залегнали в План-програ-
мата на съюза и организирани от 
СТДБ и тракийските дружества, 
се ползваха с широка популярност, 
намериха широк отзвук  и бяха ос-
новен акцент в работата му:

– Отбелязване на 26 март – Деня 
на Тракия, в столицата и в страната;

– Национален тракийски мла-

дежки събор „Илиева нива“ – 
Ивайловград;

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

– Годишнина от Илинденско-
Преображенско въстание на „Петро-
ва нива“;

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

– Годишнина от разорението на 
тракийските българи в Маджарово 

– Традиционни тракийски събо-
ри в Одрин – църквите „Свети Геор-
ги“ и „Свети Константин и Елена“;

– Национален тракийски гер-
гьовски събор в Поморие;

– Национален тракийски фести-
вал „Божура“ – Средец;

– 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“

– Национален християнски съ-
бор „Спасовден“ – Ямбол

– Национални хайдушки праз-
ници „ Капитан Петко войвода“ – 
Чепеларе

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, с която имаме дого-
вор за сътрудничество.

По инициатива на СТДБ чрез 
ПК „Тракия“ в НС бе внесен за-
конопроект за удължаване срока 
за компенсациите на тракийци и 
техните потомци от Беломорска 
Тракия, което засяга интересите 
на десетки хиляди наши членове. 

Утвърдиха се новите събития в 
програмата на съюза – Национал-
ния конкурс „С песните на Калинка 
Згурова“ в Бургас и Националните 
хайдушки празници „Капитан Пет-
ко войвода“ в Чепеларе, които през 
2018 година присъстваха официал-
но в План-програмата на съюза.

През есента в Тракийския дом 
бе създаден и започна творческа-
та си дейност Литературен салон 

чен институт, тракийско дружество 
„Тракия“, София и „Национална 
инициатива „Завръщане към ко-
рените“ и „По обратния път на 
дедите ни“ поднесоха цветя от 
името на тракийци и потомците на 
тракийските бежанци на паметна-
та плоча на Любомир Милетич в 
София на ул. „Шипка“ 21 по повод 
на 155 години от рождението му. 
29.01.2018 г. В конферентната зала 
на СТДБ в София, представители 
на тракийско дружество „Тракия“ 
София,  Тракийско сдружение „На-
ционална инициатива „Завръща-
не към корените“ и „По обратния 
път на дедите ни“, Централен клуб 
„Родопи“ и клуб „Ветерани“ се по-
клониха пред делото на Михаил 
Герджиков – виден деец на Маке-
доно-Одринското революционно 
движение, организатор и главен 

съвместно с издателство „Захарий 
Стоянов“, където представяме кни-
ги на видни писатели, публицисти 
и общественици. Досега от страна 
на СТДБ това бяха чл. кор. проф. 
Васил Проданов и главния редак-
тор на в. „Тракия“ Тодор Коруев.

Ето и хронологията на по-ва-
жните събития и инициативи на 
съюза през годината:

4.01.2018 г. – Представители на 
Съюза на тракийските дружества в 
България се поклониха пред подви-
га на Освободителите по повод на 
140 години от Освобождението на 
София от турско робство

7.01.2018 г. – Представители на 
СТДБ, водени от председателя Кр. 
Премянов участваха в тържествата 
на 7 януари за официалното откри-
ване на реставрираната желязна 
църква „Св. Стефан“ в Истанбул. 
Кирил Сарджев – заместник-пред-
седател на Върховния комитет на 
СТДБ и председател на ТД „Георги 
Сапунаров“ в Хасково,  Краснодар 
Беломорски – заместник-председа-
тел на ЦР на Съюза, Гено Пухов – 
заместник-председател на Върхов-
ния комитет на СТДБ и председател 
на Регионалния съвет на Съюза в 
Бургаска област,  Михаил Вълов – 
заместник – председател на ЦР на 
СТДБ и председател на ТД в Ям-
бол, Цанко Атанасов – председател 
на ТД „Одринска епопея– в Стара 
Загора, представители на тракий-
ски дружества от Варна, Бургас, 
Ст. Загора, Хасково и Ямбол, бяха 
на тържествата в Истанбул.

16.01.2018 г. – Представители 
на Съюза на тракийските друже-
ства в България, Тракийския нау-

войвода на Преображенското въс-
тание в Странджа през 1903 г..

31.01.2018 г. – В Хасково бе 
открита ремонтираната зала за 
репетиции на  представителен ан-
самбъл „Китна Тракия“ към ТД 
„Георги Сапунаров“. На тържест-
веното откриване присъстваха Кр. 
Премянов – председател на СТДБ, 
Михаил Вълов и Краснодар Бело-
морски – заместник – председатели 
на ЦР на СТДБ, членовете на ВК на 
СТДБ Тодор Коруев и Хубен Сте-
фанов, Ст. Начев – главен секретар 
на Съюза, Маргарит Петров – пред-
седател на ТД „Бойко Чавдаров“ в 
Харманли, Тодор Каваков – предсе-
дател на ТД в Димитровград, Миха-
ил Димитров – председател на ТД 
в Любимец, д-р Стефка Здравкова-
заместник областен управител на 
Хасково, Радослава Кафеджийска 
– първи секретар на Генералното 
консулство на България в Одрин, 
представители на тракийските дру-
жества от цялата страна.

5.02.2018 г. – С водосвет, песни и  
тържествени слова на 31 януари т.г. 
бе открит новият дом на ТД „Лазо 
Лазов“ в гр. Средец. На тържество-
то присъстваха кметът на  община 
Средец инж. Иван Жабов, предсе-
дателят на СТДБ Красимир Премя-
нов, заместник-председателите на 
Централното ръководство Михаил 
Вълов и Краснодар Беломорски, 
главният секретар на СТДБ Стефан 
Начев, заместник-председателят 
на Върховния комитет Гено Пухов, 
председателят на тракийското дру-
жество „Странджа“ в Бургас Стефан 
Колев, зам.-председателят на друже-
ство „Странджа“ Лазар Налбантов.

16.02.208 г. – Като отчитат необ-
ходимостта от полагане на системни 
усилия за издигане на българския 
дух, родолюбивото и военно-патри-

отичното възпитание на бъл-
гарските граждани, Съюзът 
на офицерите и сержантите 
от запаса и резерва (СОСЗР) 
и Съюзът на тракийските 
дружества в България (СТДБ) 
подновиха своето дългого-
дишно сътрудничество. Спо-
разумението беше подписано 
на 16 февруари т.г. от предсе-
дателите на двете неправител-
ствени организации генерал 
от резерва Златан Стойков и 
Красимир Премянов.

3.04.2028 г. – В Кърджали 
бе учредено ново тракийско 
дружество „Тракийско сърце“.

По покана на учредители-
те гости на събранието бяха 
Чавдар Георгиев – член на  

централното ръководство на Съ-
юза на тракийските дружества в 
България (СТДБ) и Михаил Вълов, 
заместник-председател на СТДБ и 
председател на тракийско друже-
ство „Тракия“ в Ямбол. За председа-
тел  на новото дружество бе избрана 
Мариана Ликова.

12.04.2018 г. – Председателят на 
Съюза на тракийските дружества в 
България Красимир Премянов из-
несе публична лекция пред клуба на 
учените ветерани в Университета за 
национално и световно стопанство. 
Темата на лекцията бе „СТДБ – ис-
тория, настояще и перспективи“, 
след която се проведе дискусия. На 
форума присъстваха представители 
на академичната общност и на тра-
кийци.

ЕДИНСТВО, ВОЛЯ, РОДОЛЮБИЕ

 На заседанието в Тракийския дом
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20 и 21. 04.2018 г. – В к.к. „Златни 
пясъци“ във Варна се проведе семи-
нар с активисти на тракийското дви-
жение. Организатори на семинара 
бяха Съюзът на тракийските друже-
ства в България и Тракийският нау-
чен институт. В семинара взеха учас-
тие представители на ръководството 
на СТДБ, на Тракийския научен ин-
ститут, председателите на тракийски 
дружества от София, Варна, Бургас, 
Бяла, Стара Загора, Ямбол, Сливен, 
Хасково, Поморие, Созопол, Средец, 
Асеновград, Свиленград, Димитров-
град, Харманли, Велинград, Перник, 
Велико Търново, Шумен, Търговище 
и др., както и ръководствата на Тра-
кийския женски съюз и на Тракий-
ския младежки съюз при Съюза.

26.04.2018 г. – По предложение 
на Съюза на тракийските дружества 
една от метростанциите в София ще 
носи името „Тракия“ – това реши на 
своето 52-ро заседание Столичният 
общински съвет (СОС) 

24.05.2018 г. – В официалната це-
ремония по честването на празника 
участваха Кр. Премянов – председа-
тел на СТДБ, Кр. Беломорски – за-
местник-председател на ЦР на СТДБ, 
представители на ръководството 
на Софийското дружество и негови 
членове, столичани и гости на града, 
представители  на официални инсти-
туции и учители, ученици, хора на 
науката и културата.

24.05.2018 г. – Читалище „Тракия 
– Пловдив – 2008“ отбеляза 10-годи-
шен юбилей.

4.06.2018 г – В залата на Дър-
жавния архив в Смолян се събраха 
местни тракийци, които решиха да 
възстановят тракийското дружество, 
чиято дейност бе блокирана поради 
заболяването на стария председател 
Андрей Печилков, а по-късно поради 
кончината на избрания нов председа-
тел доц. Христо Гиневски. Взето бе 
решение събранието да бъде не само 
възстановително, но и учредител-
но, тъй като тракийското дружество 
в новия си обогатен състав ще бъде 
записано в регистъра на Агенцията 
по вписванията. За председател на 
тракийското дружество в Смолян бе 
избрана историчката Мария Костади-
нова Консулова

4.06. 2018 г. – Красимир Премя-
нов – председател на Съюза на тра-
кийските дружества в България и о.з. 
полк. Чавдар Петров – председател 
на Национална асоциация Сигурност 
(НАС), подписаха Споразумение за 
сътрудничество между двете общест-
вено-патриотични организации.

5.06.2018 г. – Ръководството на 
СТДБ изпрати информация за тра-
кийския въпрос и книгата на акад. Л. 
Милетич на английски език до Жан-
Клод Юнкер и Доналд Туск. На 19 и 
на 26 юни двамата европейски ръко-
водители изпратиха до г-н Премянов 
благодарствени писма.

21.07.2018 г. – Представител на 
СТДБ участва в честването на 115-
та годишнина от началото на Илин-
денско-Преображенското въстание в 
Смилево. Краснодар Беломорски – 
зам.-председател на Централното ръ-
ководство на СТДБ, бе гост на чест-
ването по покана на председателя на 
Българския културен клуб в Скопие. 
От името на тракийци бяха подне-
сени цветя пред паметника на Даме 
Груев и бе връчен поздравителен ад-
рес до участниците от председателя 

на СТДБ Красимир Премянов.
27.07.2018 г. – В Тракийския дом 

в Стара Загора се проведе заседание 
на Регионалния съвет на тракийските 
дружества от Старозагорски регион 
– Казанлък, Енина, Бузовград, Коп-
ринка, Дъбово, Горно Ботево, Хан 
Аспарухово, Ракитница.То бе водено 
от  Цанко Атанасов – председател на 
тракийско дружество „Одринска епо-
пея“ – Стара Загора и председател на 
Регионалния съвет.

25.08.2018 г. – СТДБ почете 141 
години от Шипченската епопея. От 
името на Съюза на тракийските дру-
жества в България бе положен венец 
в знак на признателност пред загина-
лите за свободата български и руски 
войни.

3.09. 2018 г. – В Тракийския дом 
на ул. Стефан Караджа № 7А бяха от-
крити книжарница и галерия. Новият 
просветно-културен център е съв-
местно дело на издателство „Захарий 
Стоянов“ и Съюз на тракийските 
дружества в България,

15.09. 2018 г. – Честван бе 10 го-
дишен юбилей от създаването на 
българското читалище „Просвета“ 
към църквата „Св. Георги“ в град Од-
рин. Одринското просветно средище 
е първото читалище извън пределите 
на България, създадено като клон на 
свиленградското „Просвета 1870“. 
Кр. Беломорски поднесе поздравите-
лен адрес от името на ръководството 
на СТДБ.

15.09.2018 г., В област Одеса 

председателят на СТДБ Красимир 
Премянов участва в VIII Общоукра-
ински български събор и произнесе 
слово.

27.09.2018 г. – Общинските съ-
ветници в Поморие гласуваха еди-
нодушно внесеното от кмета Иван 
Алексиев предложение за присъж-
дане на члена на ЦР на СТДБ и съ-
председател на ТЖС Елена Мурдже-
ва званието „Почетен гражданин на 
Поморие“. Предложението бе напра-
вено от граждански инициативен ко-
митет, съставен от учени, тракийски 
дейци и общественици по идея на 
СТДБ. Званието на Елена Мурджева 
е присъдено за цялостния ù принос за 
съхранение на националната истори-
ческа памет и за активното ù съзида-
телно участие в обществения живот 
на Поморие.

27.10.2018 г., Под почетния патро-
наж на вицепрезидента на Република 
България Илияна Йотова се проведе 
тържественото честване на 85-тата 
годишнина на Тракийски женски 
съюз при Съюза на тракийските дру-
жества в България.Организатори на 
честването бяхаТракийския женски 
съюз при СТДБ и Съюз на тракий-
ските дружества в България.

29.10.2019 г. – В залите на Ра-
дио Шумен бе открита изложба под 

надслов: „Алея на родовата памет 
от Тракия“.Организатор на проявата 
бяха тракийци от народното читали-
ще „Пробуда – 1906 г.“ в с. Никола 
Козлево, с подкрепата на кмета на об-
щината – Ефрем Реджеб. Бе прочетен 
поздравителен адрес от председателя 
на СТДБ Красимир Премянов.

1.11. 2018 г. – С тържествен во-
досвет беше открит нов офис на 
тракийско дружество „Странджа“ в 
Бургас, което е част от национална-
та организация Съюз на тракийските 
дружества в България.

Отвори врати Литературния са-
лон, плод на сътрудничеството меж-
ду СТДБ и Издателство „Захарий 
Стоянов“.

ДЕЙНОСТТА НА 
ТРАКИЙСКИЯ НАУЧЕН 
ИНСТИТУТ ПРЕЗ 2018 Г.

През 2019 г. дейността на ТНИ 
беше организирана около осъщест-
вяването на следните основни теми 
и задачи:

Известията на ТНИ: Издаден 
беше т. 16 и е в подготовка за печат 
т. 17 на изданието, който ще излезе в 
началото на 2019 г. 

Във връзка с честването на Деня 
на Тракая – 26 март, беше подготвена 
и отпечатана цветна дипляна с текст 
и илюстрации, свързани с основните 
акценти в отбелязването на празника.

На 26 март 2018 г. в Големия са-
лон на БАН беше организирано пред-
ставяне на публикации на ТНИ, ръко-

водено от ректора на УНСС и член на 
ръководството на СТДБ проф. Стати 
Статев. Създаде се традиция в но-
вооткрития литературен салон „Тра-
кия“ да се представят публикации на 
членове на ТНИ съвместно с издател-
ство „Захарий Стоянов“.

Подготвиха се за печат и излязоха 
книгите на проф. И. Филчев „Тракий-
ският въпрос и тракийското движе-
ние в България“ (второ допълнено 
издание) и на Н. Недкова „Михаил 
Герджиков – живот и дело“.

Проведе се научна конференция 
на Петрова нива, посветена на 105 
г. от Илинденско-Преображенското 
въстание.

Учени от ТНИ участваха в На-
учната конференция, посветена на, 
посветена на 120 годишния юбилей 
от създаването на уникалната българ-
ска църква „Св. Стефан“ на брега на 
Златния рог в Истанбул.

Членовете на ТНИ сътрудничеха 
на в. Тракия със свои материали, пос-
ветени на национално-освободител-
ните борби на тракийските българи, 
тракийското културно-историческо 
наследство, актуални проблеми, 
свързани с миналото и настоящето 
на Тракия и пр. За присъствието на 
Тракийския въпрос в медиите доп-
ринесоха и участията на сътрудница 

на ТНИ в телевизионни и радио-пре-
давания, интервюта н централния и 
местния печат. 

Продължи работата по Енцикло-
педия „Тракия“.

През м. април  2018 г. работна 
група на ТНИ извърши проучвателна 
работа в Одеския областен архив по 
темата „История на българската ди-
аспора в Украйна през 19 и 20 век“, 
голямата част от която произхожда от 
Тракия. 

ТНИ, съобразно своята специ-
фика, оказваше сътрудничество на 
СТДБ при изпълнението на неговата 
програма: Директорът и научният се-
кретар на ТНИ участваха в обучение-
то на кадри в хотел „Плиска“, Златни 
пясъци на 20-22 април 2018 г. ТНИ 
участва в подготовката на деклара-
ции на СТДБ по различни въпроси – 
във връзка с  изказването на турския 
президент Ердоган за неговите „ду-
шевни граници“ протестиращи се на 
българска територия; по повод сре-
щата във Варна на българския пре-
миер, представител на ЕС и Реждеп 
Ердоганм; във връзка със 115 годиш-
нината от Илинденско-Преображен-
ското въстание и манипулациите по 
този въпрос в Република Македония 
и др.

ТНИ беше сред съорганизатори-
те на 9-та Национална инициатива-
среща „Завръщането към корените“ 
на потомци на бежанци от Одринска 
Тракия, Беломорска Тракия и Мала 
Азия на 28 април 2018 г. в Несебър.

Тракийски женски съюз 
Дейността на ТЖС през 2018 г. 

беше насочена изцяло към отбелязва-
не на 85 годишнината от създаване на 
ТЖС .Целите ,които си поставихме 
бяха две:

– чрез дейности ,свързани с отбе-
лязване на годишнината да се акти-
визира работата на тракийските дру-
жества за изследване на историята на 
дружествата ,в частност на женското 
движение , изследване на фолклор и 
традиции.

– Отбелязвянето на годишнината 
да спомогне за организационно ук-
репване на ТЖС и на женските сек-
ции по места

Основните дейности, свързани с 
отбелязване на годишнината бяха об-
съдени и приети на проведен Нацио-
нален съвет през м. ноември 2017 г.

Основните дейности на национал-
но ниво бяха :

– Създаване на сборник ,посве-
тен на изявени деятелки на женското 
движение от създаване на ТЖС до 
днес. Подготовката на такъв сборник 
трябва да стане по предложение на 
дружествата по места. Чрез издир-
ване на активистки на тракийското 
движение на практика се изследва 
историята на тракийското движение 
по места.

– Подготовка на почетен плакет, 
с който да бъдат наградени изявени 
деятелки на тракийското движение 
по места. На проведената среща на 
женския актив през м. юли 2018 г. 
това решение бе допълнено с реше-
ние да бъде учредена и грамота за 
награждаване на жени-тракийки и 
да бъдат връчвани почетен плакет 
и почетна грамота и на фолклорни 
групи ,постигнали високи творчески 
резултати. 

– Обвързване на работата по чест-
ване на годишнината с издирване на 
жени тракийки, участнички в освобо-
дителните борби (в частност проуч-
ване ролята на жените в Илинденско 

Преображенското въстание)/
– Провеждане на събор възпоме-

нание в памет на избитите жени и 
деца в местността „Мъгленик“ край 
с. Аврен 

– Провеждане на тържествено 
честване на 85 годишнината през м. 
октомври 2018 г.

На базата на тези национални 
инициативи отделните женски сек-
ции трябваше да набележат свои кон-
кретни дейности за отбелязване на 
годишнината.

В изпълнение на целите и плани-
раните дейности през 2018 г. бе из-
вършено следното :

1. Изработи се плакет, който по 
предложение на дружествата по мес-
та и по решение на определената 
национална комисия бе връчен  на 
изявени деятелки на тракийското 
движение. За информиране на всички 
дружества за сроковете за предложе-
нията беше публикувано съобщение 
във в. „Тракия“, изпратиха се писма 
по електронната поща на всички дру-
жества, имащи електронна поща, на-
правиха се подробни разяснения на 
проведения семинар на тракийския 
актив във Варна.

Връчването на плакетите стана 
на проведените чествания по места, 
посветени на 85 г. на ТЖС. Връчване-
то на наградите ще продължи и през 
2019 г. 

2. Започна събиране на предло-
жения от дружествата за издаване 
на сборник, посветен на изявените 
жени, деятелки на тракийското дви-
жение. Предложенията, които са по-
лучени, се нуждаят от сериозна обра-
ботка и по решение на съвещанието 
на актива от м. юли 2018 г. подготов-
ката за издаването на този сборник 
ще продължи и през 2019 г.. 

3. Във връзка с отбелязване на го-
дишнината от Илинденско- Преобра-
женското въстание и обвързването на 
тази годишнина с юбилея на ТЖС, 
ТЖС взе участие в научната конфе-
ренция, проведена на Петрова нива. 
Беше направено проучване на изяве-
ни жени, участнички във въстанието 
и изготвена презентация за мястото 
и ролята на жените във въстанието, 
изнесена от съпредседателката на 
ТЖС Иванка Мечева. Презентацията 
бе предоставена на тракийски дру-
жества, които я използваха при про-
веждане на свои изяви, посветени на 
въстанието и годишнината на ТЖС.

4. Националните мероприятия, 
свързани с 85 години на ТЖС бяха 
провеждане на възпоменателния съ-
бор в с. Аврен и националното чест-
ване на създаването на ТЖС в Стара 
Загора. Беше отправена покана към  
Илиана Йотова, вицепрезидент на Ре-
публика България, честванията да се 
проведат под нейния патронаж. Отчи-
тайки значимостта на двете събития, 
г-жа Йотова прие поканата и присъст-
ва на събора в с. Аврен. На 22.09.2018 
г. се проведе възпоменателният събор 
в с Аврен, посветен на 85 г. от създа-
ване на ТЖС. Освен от вицепрезиден-
та г-жа Йотова, съборът бе уважен и 
от председателя на БСП  Корнелия 
Нинова.Съборът премина при много 
по-активно участие на тракийските 
дружества от страната.

– Изхождайки от разбирането, че 
жените за тези, които най-ревностно 
съхраняват фолклора, част от про-
ведените през 2018 г. национални 
фолклорни събори бяха посветени на 
годишнината 
на ТЖС.
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6. Тържественото честване на го-
дишнината на ТЖС се проведе на 
27.10.2018 г. в Стара Загора. Реше-
нието за датата и мястото на чества-
нето бе взето на събиране на актива 
през месец юли. Честването беше  
под патронажа на Илиана Йотова, ви-
цепрезидент на Република България. 
Честването бе много тържествено и 
емоционално и се превърна в истин-
ски тракийски празник. Освен чест-
ването в Стара Загора, което за ТЖС 
е национално честване, се организира 
отбелязване на годишнината по места 
в тракийските дружества. Чествания 
се проведоха в дружествата в Стара 
Загора, в Шумен, в Средец, в Ямбол, 
в с. Ген.Инзово и в много други тра-
кийски дружества. С цел подпомага-
не на работата на дружествата беше 
подготвена презентация, съпроводена 
с материал за историята на ТЖС. На 
тези чествания бяха  връчени почет-
ните плакети и грамоти на отличе-
ните жени и фолклорни състави. По 
отношение на резултатите по втората 
поставена цел, свързана с организа-
ционното укрепване на ТЖС, може да 
се отчете, че този процес е започнал 
и дава резултати. Почти пет години 
активът на ТЖС не беше се събирал. 
През 2018 г. се проведе  заседание на 
Националния съвет на ТЖС  и една 
среща на актива, на които бяха обсъ-
дени дейностите  по честване на 85 г. 
на ТЖС, беше приет отчет за работа-
та през 2018 г. и план за работа през 
2019 г. Положително е, че всички 
важни решения, свързани с работата 
на ТЖС се вземат колективно, след 
обсъждане с актива. От представи-
телките на женските секции се дават 
конструктивни предложения за подо-
бряване на връзките на ръководството 
със секциите по места. Всички мате-
риали от срещите се изпращат на дру-
жествата по места по електронната 
поща. Общият извод, който може да 
се направи за работата на ТЖС  през 
2018 г. е, че отбелязването на 85-ата 
годишнина от създаване на ТЖС ак-
тивизира работата на женските сек-
ции и съдейства за организационното 
укрепване на ТЖС.

Тракийски младежки съюз
На 28 април, т.г. в курортен ком-

плекс Старозагорски бани бе про-
ведено заседание на НС на ТМСБ 
при СТДБ, на което бяха отчетени 
мероприятия, проведени в страната. 
То премина при засилен интерес и с 
присъствие от всички младежки д-ва 
– членове на ТМС. Едно от решения-
та бяха съпредседателите на ТМС да 
водят организацията и да се участва 
дейно в подготовката на Национал-
ния тракийски младежки събор „Или-
ева нива“, общ. Ивайловград, както и 
участие на деца от тракийското дет-
ско движение. След официалната част 
на събора бяха връчени сертификати 
на учители и ученици от провелия се 
Областен ученически  конкурс, посве-
тен на юбилейните годишнини, чийто 
организатор бе тракийско дружество 
„Одринска епопея“ – Стара Загора. 
Поздравени бяха и от председателя 
на СТДБ Красимир Премянов.С оглед 
на всичко това, съпредседателите на 
ТМС при СТДБ предложихме пред 
ЦР на СТДБ следното:

– при провеждането на събора, 
СТДБ да проведе самостоятелно и без 
партньорството и участието на Об-
щина Ивайловград честването в мест-
ността „Илиева нива“ през 2019 г. 

– да се предложи на Вицепрези-
дента на Република България Илиана 
Йотова да поеме патронажа на събора.

– да се уведоми ръководството на 
Община Ивайловград за взетото ре-
шение.

– да се посочи, че кметът на Об-
щината и членове на Общинския 
съвет могат да присъстват като гос-
ти на мероприятието. ТМСБ актив-
но участва във всички национални, 
местни и регионални мероприятия 
организирани от СТДБ, макар и в 
ограничен кръг. Имайки предвид, че 
голяма част от младежите – Бургас, 
Созопол, Сливен, Казанлък, Карнобат 
и др., не вземат участие в нито едно 
мероприятие на Съюза. (Илиева нива, 
Петрова нива, Маджарово)

Библиотеката през 2018 г.
През отчетния период библиотека-

та продължи да работи по изготвяне 
на каталози. При систематизирането, 
подреждането, описването и изготвя-
нето на архива на СТДБ от страна на 
съюза от А. Йотова ми бяха предос-
тавени портрети, календари и други 
картографски издания и започваме 
изготвянето на каталог за картограф-
ски и графични издания със самос-
тоятелен индекс – Кр и Гр. Работим 
по каталогизирането на дискове, ис-
торически снимков материал и дру-
ги. Продължава работата с читатели 
– автори на книги, изследователи и 
студенти от цялата страна. Извърш-
ват се  главно краеведски справки и 
предоставяне за ползване на налична 
в библиотеката литература, свързана с 
историята, етнографията и фолклора 
на различни селища  от Беломорска и 
Одринска Тракия. В този дух интерес 
представляват и старите издания на 
в. „Тракия“, които бяха намерени при 
обработката на архива на СТДБ. Ра-
боти се по инвентаризиране на стари 
издания и на новоподарени книги от 
автори. Обособени са сбирки на ген. 
Тодор Бояджиев и на Тодор Коруев – 
написал и издал книги за живота на 
тракийските бежанци. Тази година 
отложихме инвентаризацията на биб-
лиотечния фонд, поради големите ре-
монти на апартаменти от кооперация-
та, но с приключването им веднага ще 
я  осъществим. Индивидуален член-
ски внос – отчита се редовно в касата 
на съюза и се издават ордери за полу-
чени суми. Необходима е по-голяма 
отговорност от страна на членовете 
сами да си плащат членския внос, без 
многократни напомняния. Подържа се 
книга на инвентарните номера на кни-
гите, книга за състава на индивидуал-
ните членове на съюза и т.н.

Сайта СТДБ за 2018 г.
СТДБ създаде и поддържа уеб 

страница, която е публикувана на но-
винарската страница Homepage.bg, 
на която са публикувани всички уеб 
страници на централните печатни и 
електронни медии. От изключителна 
важност е информацията на интернет 
страницата редовно да се актуализи-
ра. В противен случай, дори добре 
структурирана и с голям първонача-
лен обем, интернет страницата губи 
своето качество на основно средство 
за комуникация с обществеността. 
На нашата страница редовно се пуб-
ликува актуална информация, която е 
полезна за тракийци, за българската 
и международна общественост. Към 
декември 2018 г., броячът е отчел за 
2018 г. над 15 000 посетители. 

Посетителите на сайта са:
• граждани на различни държави 

– България, САЩ, Канада, Украйна, 

Русия, Румъния, Турция, Германия, 
Белгия, Франция, Гърция, Сърбия, 
Кипър, Македония, Испания, Чехия, 
Швеция, Швейцария, Малта, Австрия, 
Италия, Великобритания, държави от 
Централна и Латинска Америка и др. 

• представители на български и 
чуждестранни медии, представители 
на институции като Народно събра-
ние, Министерски съвет, МВнР, Ев-
ропейски парламент и др.

На сайта на Съюза на тракийските 
дружества функционират:

• подстраница с информация за 
Тракийския научен институт;

• подстраница с виртуална библи-
отека, от която всеки читател може 
да изтегли и прочете статии, брошу-
ри и книги, третиращи проблеми на 
тракийци и Тракия. Изискването на 
законодателя наложи подстраницата 
с информация и документи на ПК 
„Тракия“ да бъде свалена и обособена 
в отделен сайт.

Вестник „Тракия“ през 2018 г.
Вестник „Тракия“ през 2018 г. из-

лизаше, както е по договорите с печат-
ницата и с Български пощи редовно – 
по два пъти в месеца. Вярно, тиражът 
беше малък, но се полагаха усилия 
от редакционните бройки вестникът 
да достига до правителството, пар-
ламента и до някои дипломатически 
представителства. През 2019 г. този 
кръг се разширява и се надяваме вест-
никът да получи по-голямо обществе-
но принание. Всички важни събития, 
организирани от СТДБ, бяха широко 
отразени – Денят на Тракия, възпоме-
нателните събори в Маджарово, Или-
ева нива и Аврен, фолклорните събо-
ри в Поморие, Средец, Старозагорски 
бани, Бакаджиците и др. Инициатива-
та „Завръщане към корените“ – също, 
като се подчертаваше приносът и на 
дружествата в страната. Направен 
бе опит да се пише по-интересно за 
живота на тракийските дружества, 
но все още ръководителите на много 
дружества не са разбрали важността 
да стигат новините до вестника и до 
сайта, за да бъдат информирани чита-
телите как „живеят“ дружествата. Не 
е трудно и невъзможно всяко друже-
ство да определи свой кореспондент 
или дописник – постоянен сътрудник 
на вестника, тогава и читателите ще 
знаят много повече. Една от главните 
теми в изтеклата година бе отпорът на 
опитите да се разцепи Съюза с излиза-
нето на някои дружества от организа-
цията. Читателите бяха информирани 
за тези събития, като не бе скривана 
истината. А публицистично истински 
удари бяха няколкото статии на Ча-
вдар Георгиев, на Георги Димитров и 
Никола Инджов. Широко място през 
годината бе отделено и на 85-ата го-
дишнина на Тракийския женски съюз, 
най-активна в отразяването на съби-
тията бе Иванка Мечева, поместени 
бяха и материали както за историята 
на ТЖС, така за героините-тракийки, 
а така също и за днешните тракийски 
деятелки. (например в Търговище). 
Отбелязани бяха и други годишнини: 
140 години от рождението на Екзарх 
Стефан, 160 години от рождението 
на Христо Попконстантинов и др. По 
достойнство бе отразена и 80-годиш-
нната на актьора Васил Михайлов. В 
осветяване на тракийския въпрос през 
годината участваха изтъкнати автори 
като акад. Георги Марков, проф. Свет-
лозар Елдъров, доц. Боряна Бужашка, 
доц. Георги Митринов, д-р Ваня Стоя-
нова, доц. Геновева Михова, доц. Йор-
дан Величков, д-р Борислав Цеков, 

Стоян Райчевски, Дарина Билярска, 
Иванка Ангелова-Кърджали, Коста 
Льондев – Свиленград и др. С интер-
вюта по значителни теми излязоха 
чл. кор проф. Васил Проданов,  ген. 
Тодор Бояджиев, посланик Любомир 
Шопов, проф. Иво Христов, певица-
та Калинка Згурова. Важна тема за 
вестника бе противопоставянето на 
опитите да се обезбългаряват пото-
мците на ислямизираните българи – 
на тази тема бяха публикувани важни 
материали, след които интервюто на 
Елена Алекова с Тодор Коруев, пуб-
лицистичната статия на Борис Данков 
„Помашката карта“ и др. Интересен 
сюжет във вестника бе предложение-
то да се продължи ж.п линията от гара 
Полмарио до Подкова – предложение 
на инж. Величко Пачилов, което наме-
ри широка поддръжка. Добро хрум-
ване бе да се представят костюмите 
на българите от Одринска Тракия, 
Беломорска Тракия и Мала Азия от 
колекцията на РИМ-Бургас. През го-
дината бяха рецензирани много книги 
на изтъкнати автори тракийци и на 
тракийска тематика – книги на проф. 
Георги Янков, на писателя Димо Рай-
ков, живеещ в Париж, на Любомир 
Шопов, на поетите Ивайло Балабанов 
и Петър Динчев, на ген. Тодор Боя-
джиев, на доц. Боряна Бужашка, на 
Стоян Райчевски, на Елена Алекова, 
на Симеон Василев на Байчо Прама-
таров и др. И докато  що се отнася до 
участието на учени, писатели, публи-
цисти, анализатори вестникът може 
да бъде доволен, то все още участието 
на читателите, на тракийците-членове 
на Съюза и симпатизанти на тракий-
ската кауза е недостатъчно. През тази 
година гласът на тракиеца трябва да 
се чува по-осезаемо, а аудиторията – 
да се активизира.

ТРАКИЙСКО СДРУЖЕНИЕ
„НАЦИОНАЛНА ИНИЦИАТИВА 

„ЗАВРЪЩАНЕ КЪМ 
КОРЕНИТЕ“ И „ПО ОБРАТНИЯ 

ПЪТ НА ДЕДИТЕ НИ“
През отчетната 2018 г. сдружение-

то организира:
1. Чествания на годишнини, по-

клонения, мероприятия и срещи 
свързани със личности и значими 
дати и събития за тракийци и мало-
азийци и потомците на тракийски и 
малоазийски бежанци от Одринска и 
Беломорска Тракия и Мала Азия. как-
то следва:

Рождението на Капитан Петко 
войвода; Освобождението на София 
от турско робство; Рождението на 
Христо Ботев; Смъртта на Капитан 
Петко войвода; Обесването на Васил 
Левски; Рождението на Михаил Гер-
джиков; Смъртта на Михаил Герджи-
ков; 1 март; 3 март; 8 март; 26 март-
Ден на Тракия; 7 юли – 105 години от 
разорението на тракийските бежанци 
от Булгаркьой.

2. Чествания на кръгли годишнини 
на членове на сдружението.

3. Срещи с директори, преподава-
тели и ученици. 

4. Представяне на книги, свързани 
с темата за тракийци и малоазийци и 
тракийските и малоазийските бежа-
нци. Срещи с историци, изследовате-
ли, потомци на тракийски бежанци по 
въпроси, свързани с темата за тракий-
ци и тракийските бежанци.

5. Издирвателна дейност за мате-
риали, свързани с темата за тракийци 
и тракийските бежанци.

6. Събирателна дейност на споме-
ни, разкази, песни и други за живота 

на тракийци и тракийските бежанци.
7. Специални прожекции на „Приказ-

ки за Балканите“ на режисьора Михаил 
Мелтев, потомък на тракийски бежанци.

8. Национален конкурс за есе и раз-
каз за ученици от първи до дванадесе-
ти клас на тема „Завръщане към коре-
ните“ – 2018 (Родовата памет е жива).

9. Национален пленер за рисунка 
за ученици от първи до дванадесети 
клас на тема „Моето родословно дър-
во“ – 2018 (Завръщане към корените).

10. Девета национална инициати-
ва-среща „Завръщане към корените“ 
в гр. Несебър за потомците на тракий-
ски и малоазийски бежанци от цяла 
България с домакини Община Несебър 
и Тракийско дружество гр. Несебър.

11. Церемонии по награждаване на 
отличени ученици, консултанти, пре-
подаватели, директори на училища от 
Национален конкурс за есе и разказ 
за ученици от първи до дванадесети 
клас на тема „Завръщане към коре-
ните“ – 2018 (Родовата памет е жива) 
и от Национален пленер за рисунка 
за ученици от първи до дванадесети 
клас на тема „Моето родословно дър-
во“ – 2018 (Завръщане към корените) 
под патронажа на Кмета на Столична 
община .

12. Участие в събора в гр. Одрин, 
църквата „Свети Георги Победоносец“.

13. Участие в събора в гр. Одрин, 
църквата „Свети свети Константин и 
Елена“.

14. Участие в Национален младеж-
ки тракийски събор, поклонение на 
Илиева нива, Мемориален комплекс 
в памет на избитите 200 тракийски 
деца – Ден на тракийското дете.

15. Национална инициатива-експе-
диция „По обратния път на дедите ни“ 
за потомците на тракийските и малоа-
зийски бежанци до Одрин, Узункюп-
рю, с. Търново (Байрамль) и т.н.

16. Участие в Национален възпо-
менателен събор – м. Петрова нива в 
памет на загиналите в Илинденско-
Преображенското въстание.

17. Участие в Национален въз-
поменателен събор на Маджарово в 
памет на загиналите през 1913 г. край 
Маджарово тракийски бежанци.

18. Изложба, посветена на тракий-
ските и малоазийските бежанци.

19. Тракийска Коледа – коледари 
по домовете на възрастни и активно 
работили за тракийската кауза пото-
мци на тракийски бежанци, празнич-
ни срещи, празнични вечери, тради-
ции, обичаи.

20. Коледна работилница за деца.
21. Благотворитела инициатива 

„Помагали си в добро и зло дедите ни“:
• Участие в благотворителни уче-

нически базари за набиране на сред-
ства за лечение на болни деца.

• Дарения за лечение на болно дете 
на инвалиди.

22. Участие на деца и ученици – 
потомци на тракийски и малоазий-
ски бежанци в мероприятията на 
сдружението.

23. Отпечатването на свитъци с 
откритите документи свързани със 
съдбата на тракийските и малоазий-
ските бежанци и материали за наши-
те инициативи „Завръщане към коре-
ните“ и „По обратния път на дедите 
ни“. 

24. Осигуряване на DVD с видео 
записи за тракийските бежанци, ини-
циативата–среща „Завръщане към ко-
рените“ и инициативата-експедиция 
„По обратния път на дедите ни“.

Отчетът е приет на Общото съ-
брание на СТДБ на 26 януари т.г.

ÎÒ×ÅÒ ÇÀ ÄÅÉÍÎÑÒÒÀ ÍÀ ÑÒÄÁ...
Продължава от 4-а стр.
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ОСНОВНА ЦЕЛ: Засилване влиянието 
на СТДБ в българското общество и неговата 
роля в отстояване на националните интереси.

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: Укрепване на 
организационното състояние на СТДБ, ос-
новните структури и тракийски дружества, 
членове на СТДБ.

Отбелязване на значимите дати и съби-
тия от историята на тракийското движение 
съгласно утвърдената План-програма от ВК 
на СТДБ и по отделни програми, утвърдени 
между ЦР и тракийските дружества.

Работа по патриотичното възпитание и 
укрепване на националното самосъзнание 
на българското население в Родопите.

Разширяване на аудиторията на в. „Тра-
кия“ и увеличаване на абонамента му.

Привеждане на финансовата дейност в 
съответствие с изискванията на Устава и 
формиране на устойчиви източници на до-
ходи за финансово осигуряване на изпъл-
нението на План-програмата. 

ОСНОВНИ ИНИЦИАТИВИ ПО  
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНАТА ЦЕЛ:

1. 175 години от рождението на Капитан 
Петко войвода

2. Отбелязване на 116 години от Илин-
денско-Преображенското въстание и 106 го-
дини от геноцида над тракийските българи;

3. Творческо реализиране на метростан-
ция с името „Тракия“;

4. 95 години от основаването на Тракий-
ския младежки съюз в България

5. 85 години от основаването на Тракий-
ския научен институт

6. Поставяне на бюст-паметник на Капи-
тан Петко войвода в Алеята на възрожден-
ците в Борисовата градина в София;

7. Подготовка на съдържанието на пър-
вите томове на енциклопедия „Тракия“ и 
концепция за дигитализирането и;

8. Тържествено честване на 26 март – 
Деня на Тракия и Одринската епопея в Со-
фия и в страната;

9. Издаване на книгата на Любомир Ми-
летич на руски  език;

10. 105 години от дружество „Странджа“ 
– основоположник на тракийския съюз

11. 120 години тракийско дружество 
„Одринска епопея“– Стара Загора

12. Дигитализация на архива на СТДБ

ОСНОВНИ МЕРОПРИЯТИЯ:

1. Във взаимодействие със Св. Синод и 
Дирекцията по вероизповеданията, как-
то и МВнР да продължи традицията за 
отстояване на българското духовно нача-
ло в църквите в Одрин и провеждането 
на тракийските събори и прояви там.

Отг. Кр. Премянов, председател на СТДБ
ЦР на СТДБ
Срок: Постоянен
2. Все по-тясно взаимодействие с меж-

дународни и със сродни обществени ор-
ганизации в страната и в чужбина и про-
дължаване и разширяване на договорите 
за сътрудничество и партньорство.

Отг. Красимир Премянов, председател 
на СТДБ

ЦР на СТДБ
Срок: 2019 г.
3. Попълване на библиотечния фонд 

на библиотеката на Съюза в ново поме-
щение в Тракийския дом  и качването му 
в електронния архив.

Отг. Гл. секретар на СТДБ
Ваня Стоилова, отговорник за библиотеката
Срок: 2019 г.
4. Да се продължи практиката за пе-

риодични срещи в различни формати с 
Регионалните съвети и тракийските дру-
жества по места.

Отг. Красимир Премянов, председател 
на СТДБ

Краснодар Беломорски, заместник-пред-

седател на ЦР на СТДБ
Чавдар Георгиев и членовете  на ЦР на 

СТДБ
Председателите на ТД по места
Срок: Постоянен
5. Провеждане на отчетно-изборни съ-

брания за привеждане на уставите на тра-
кийските дружества в синхрон с утвърде-
ния устав на СТДБ – по отделен график.

Отг. Чавдар Георгиев, организационен 
секретар, член на ЦР на СТДБ

Председателите на ТД
Срок: 2019 г.
6. Въвеждане на единните членски 

карти за всички членове на Съюза.
Отг. Стефан Начев – Гл. секретар на СТДБ
Чавдар Георгиев, организационен секре-

тар, член на ЦР на СТДБ
Председателите на ТД
Срок: май 2019 г.
7. Засилване работата с индивидуални-

те членове и активното им включване към 
дейността на тракийската организация.

Отг. Кр. Премянов
С. Начев 
Срок: Постоянен
8. Привеждане на дейността на Регио-

налните съвети в съответствие със стату-
та, утвърден от ВК на СТДБ.

Отг. ЦР на СТДБ
Председателите на РС в съответния ре-

гион
Председателите на ТД
Срок: Постоянен
9. Подпомагане на новоизградените 

тракийски дружества за обогатяване на 
дейността им и активното им включване 
в живота на общините и районите, в кои-
то се намират.

Отг. Чавдар Георгиев
Срок: Постоянен
10. Работа за ограничаване на опас-

ността от ислямизирането и настъпле-
нието на неоосманизма спрямо районите 
с българско население в Родопите.

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

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
Председателят на ТМС и ТЖС
11. Разширяване на аудиторията на в. 

„Тракия“ и увеличаване на абонамента му.
Отг. Главният редактор
Председателите на ТД
Председателите на РС
12. Привеждане на финансовата дей-

ност на тракийските дружество в съот-
ветствие с изискванията на Устава и 
формиране на устойчиви източници на 
доходи за фонда-финансово осигуряване 
на План-програмата.

Отг. Красимир Премянов, председател 
на СТДБ

Членовете на ЦР на СТДБ
Д. Хубчева

НАЦИОНАЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ:

– 175 години от рождението на Капи-
тан Петко войвода (по отделна програма)

– 95 години Тракийски младежки 
съюз в България (по отделен план)

Отг. Десислава Костова
Цанко Атанасов
– 85 години Тракийски научен инсти-

тут (по отделен план)
Отг. Чл. кор. проф. В. Проданов
Д-р Ваня Стоянова
– Отбелязване на Деня на Тракия в 

столицата и в страната (26 март, по от-
делен план)

Отг. Кр. Премянов, председател на СТДБ
Председателите на ТД
– Национален конкурс за есе, разказ 

за ученици от 1-ви до 12-ти клас на тема 
„Завръщане към корените“ – 2019 (Родо-
вата памет е жива) – (ноември2018-март 
2019)

Отг.Б. Богданова
– 120 години ТД „Одринска епопея“ – 

Стара Загора (април)
Отг. Цанко Атанасов, председател на ТД 

„Одринска епопея“ – Стара Загора
– Национална инициатива-среща „За-

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

Отг. Краснодар Беломорски, заместник-
председател на ЦР

Божана Богданова, член на ВК на СТДБ
– Национален пленер за рисунка за 

ученици от 1-ви до 12-ти клас на тема 
„Моето Родословно дърво“ – (април )

– Традиционни тракийски събори в 
Одрин (май, по отделен план)

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

К. Сарджев, заместник-председател на 
ВК на СТДБ

В. Вангелова, член на ВК на СТДБ
М. Петров, член на ВК на СТДБ
– Национален тракийски гергьовски 

събор – Поморие (май, по отделен план)
Отг. Елена Мурджева, председател на 

ТД-Поморие
и съпредседател на ТЖС
– Национален фестивал Фолклорен 

венец „Божура“ – Средец (май, по отде-
лен план, съвместно с Община Средец)

Отг. Тодор Бояджиев, заместник-предсе-
дател на ЦР на СТДБ

Божанка Николова, председател на ТД-
Средец

Стефан Начев, главен секретар на СТДБ
– Национален тракийски фолклорен 

събор „Св. Св. Константин и Елена“ – 
Бродилово (май, по отделен план)

Отг. Т. Бояджиев, заместник-председа-
тел на ЦР на СТДБ

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

Отг. Красимир Премянов
ЦР На СТДБ
Срок: 2 юни 2019 г.
– Национален тракийски младежки 

събор „Илиева нива“ (юни, по отделен 
план, самостоятелно)

Отг. Маргарит Петров,  
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-експеди-

ция "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 християн-

ски събор „Спасовден“ – Ямбол (по отде-
лен план)

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

– Национален тракийски събор „Бого-
родична стъпка“ (август, по отделен план)

Отг. Цанко Атанасов, председател на ТД-
Ст. Загора

– 116 години Илинденско-Преображен-
ско въстание (август, по отделен план, 
съвместно с Община Малко Търново)

Отг. Красимир Премянов, председател 
на СТДБ

Ген.Тодор Бояджиев, заместник-предсе-
дател 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 
Мария Консулова, председател на ТД-

Смолян
– Национален тракийски женски събор 

с. Аврен (септември, по отделен план)
Отг. Веселин Костов, председател на ТД 

Крумовград
и  член на ВК на СТДБ
Елена Мурджева и Ваня Мечева, съпред-

седатели на ТЖС
– 106 години от разорението на тра-

кийските българи – Маджарово (октом-
ври, по отделен план, съвместно с Общи-
на Маджарово)

Отг. Красимир Премянов, председател 
на СТДБ

К. Сарджев, заместник-председател на 
ВК на СТДБ

– Четвърти национален конкурс „С 
песните на Калинка Згурова“ – Бургас 
(по отделен план)

Отг. ТД-Бургас
– Национални хайдушки празници „Ка-

питан Петко войвода“ – Чепеларе (по отде-
лен план, съвместно с Община Чепеларе)

Отг. Краснодар Беломорски, зам.-пред-
седател на ЦР на СТДБ

Мария Консулова, председател на ТД-
Смолян

– Представяне по степен на готовност 
на съдържанието на първите томове на 
енциклопедия „Тракия“ и концепция за 
дигитализирането ù.

Отг. проф. В. Проданов, директор на ТНИ  
Красимир Премянов, председател на 

СТДБ
Проф. Стати Стетев, член на ЦР на СТДБ
Срок: 2019 г.
– Периодично обучение на кадрите по 

актуални текущи и стратегически  въ-
проси на организацията

Отг. Чавдар Георгиев, член на ЦР на 
СТДБ

– Участие в дейността на РАО „Тракия“
Отг. Красимир Премянов, председател 

на СТДБ
– Регионален Тракийски събор „Ясна 

поляна“
Отг. Гено Пухов, зам.-председател на ВК 

на СТДБ
Лазар Налбантов, член на ВК
Стефан Колев, председател на ТД 

„Странджа“ – Бургас
Срок: септември 2019 г.
Богат културен афиш на Литературния 

салон, плод на сътрудничеството между 
СТДБ и Издателство „Захарий Стоянов“.

Отг. Иван Гранитски
Б. Богданова
Т. Коруев
Реализация на следните издания на 

ТНИ и СТДБ: 
Надежда Недкова: Михаил Ив. Герджи-

ков – живот и дело. 
– Известия на Тракийския научен инсти-

тут, кн. 17 
– Опис на Тракийската сбирка, съхраня-

вана в Научния архив на БАН 
– Елена Алекова: Българите-мохамедани 

– лъжи и фалшификации.  

Национални са само тези мероприя-
тия, които присъстват в План-програ-
мата на Съюза, утвърдена от Върховния 
комитет на СТДБ.

Планът за реализиране на събитията 
от План-програмата се изготвя от оп-
ределените отговорници и се съгласува с 
докладна записка до Централното ръко-
водство на СТДБ три месеца преди про-
веждането им. 

Неразделна част от него са сценарият, 
списъкът на гостите и финансовият разчет.

План-програмата е приета на Общо-
то събрание на СТДБ на 26 януари т.г.

ПЛАН-ПРОГРАМА НА СТДБ ЗА 2019 ГОДИНА



нител – диплом и пла-
кет, и голямата награда 
на фестивала – диплом, 
плакет и парична пре-
мия. Всички участници 
във фестивала получа-
ват грамота. Журито 
ще бъде ръководено от 
проф. Милчо Василев – 
ректор на Академията 
за музикално, танцово 
и изобразително изку-
ство в Пловдив.

За категориите участници, за кри-
териите за оценка, за заявките и так-
сите за участие и за програмата по-
вече инфопрмация на тел. 0379 71371, 

0885 239 636; e-mail: nchprosveta@abv.
bg. Крайният срок за подаване на за-
явките е 30 май 2019 г.

Празникът на лозарите и вино-
то събра мнозинство в клуба на 
тракийското дружество „Яни По-
пов“ в Созопол. Ето какво ни на-
писаха созополските тракийци: 

„ТРИФОН ЗАРЕЗАН Е! Заря-
захме лозичките! На берекет да 
е! И грозде и вино! По много да 

има! И веселба! По тракийски! И 
дегустация!!! Кое да отличиш? 
И с дарове майсторлъка на баш 
винарите да споделиш! Наздраве 
на всички! Спорни дела!“ Три-
фон Зарезан бе отпразнуван и от 
тракийците в Несебър и Ивайло-
вград.
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СБОГОМ НА ЕЛИН ДЕЛИБАШЕВ
Почина учителят Елин Делибашев от милото на 
сърцето ми родопско село Црънча. Той бе син на Са-
лих Делибашев – мой и на Серафим Северняк при-
ятел и литературен герой от съвместната ни книга 
„Ден днешен“, издадена през 1970 година. Няма да 
го забравя дордето и аз светувам!

НИКОЛА ИНДЖОВ

ПРЕДСТОЯЩО

Трендафил Василев – София ......................1 март 1940 г.
Стоян Беев – Средец ...................................1 март 1931 г.
Хубен Стефанов – Хасково .........................4 март 1959 г.
проф. Иван Филчев – София ......................5 март 1923 г.
Станка Димитрова – с. Осеново ................6 март 1968 г.
Митрополит Киприан – Стара Загора .......8 март 1976 г.
Петко Станков -София .............................13 март 1938 г.
Гинка Николова – София ..........................15 март 1945 г.
Руска Иванова – София ............................15 март 1943 г.
Еню Димитров – София ...........................16 март 1940 г.
Милена Николова – Созопол ....................21 март 1975 г.
проф. Тодор Кирев – София .....................25 март 1933 г.
Ненко Желязков – Бургас ........................26 март 1933 г. 
Антоанета Йотова – София ......................27 март 1960 г.
Петя Колева – Стара Загора .....................28 март 1996 г.

Централното ръководство на 
Съюза на тракийските дружества в България и 

редакционната колегия на вестник „Тракия“ 
честитят на рождениците на Съюза през месец март:

Честито!

На 25 февруари т.г. 
(понеделник) от 17 ч.. в 
салона на СТДБ на ул. 
„Стефан Караджа“ 7А  в 
София ще се отбележи 120-годишнината от рождението 
на архитект Боян Чинков – Царят на вицовете (1899–
1979). Роден в с. Карлуково, Ахъчелебийско (дн. Славей-
но, Смолянско), учи в родното си село и в Гюмюрджина, 
където завършва гимназия през 1919 г. Продължава об-
разованието си в Грац (Австрия), където следва архитек-
тура, а по-късно се прехвърля във висшето техническо 
училище в Берлин (Германия), което успешно завършва 
през 1925 г. Завръща се в България и се установява в гр. 
Пловдив, където работи като архитект. По негови проек-
ти са построени множество сгради в Пловдив, Асенов-
град, Смолян, Златоград, Крумовград, Карлово, Белово 
и др. През годините, сред своите приятели арх. Чинков 
се утвърдил като разказвач на вицове, част от които 
критикували политическия строй. По време на социали-
зма за разпространението на такива вицове авторът им 
бил осъден на 5 години затвор и излежал част от при-
съдата в Старозагорския затвор (1964–1964 г.). Според 
някои източници причина за предсрочното му освобож-
даване било застъпничеството от страна на тогавашния 
френски президент ген. Шарл Дьо Гол. Умира през 1979 
г. На надгробната му плоча в Пловдив пише: „Тук почива 
царят на вицовете“. За съжаление, арх. Чинков не оста-
вя писмено наследство (книга или други публикации с 
вицове). До днес са запазени една малка част от вицо-
вете му и те са ярък пример за отстоявана гражданска 
позиция в трудни политически времена.

Община Свиленград и народно 
читалище „Просвета 1870“ – Свилен-
град  подготвят 14-ия международен 
фолклорен фестивал „Песни и танци 
без граници“, който ще се състои  от 
14 до 16 юни т.г. на откритата сцена 
в парк „Младежки“. Фестивалът е под 
патронажа на кмета на Община Сви-
ленград инж. Георги Манолов, а съпът-
стващо негово събитие е фестивалът 
на балканската скара „Свиленград 
Мези“. Във фестивала могат да участ-
ват певчески групи, танцови състави, 
ансамбли, индивидуални изпълни-
тели – певци и инструменталисти от 
България и чужбина, както и танцови 
клубове и формации, изучаващи бъл-
гарски народни хора, без възрастови 
ограничения. Оценката и награждава-
нето ще се извърват в две възрастови 
групи – до 16 години и над 16 години. 
Наградите, осигурени от Община Сви-
ленград, се присъждат нв категории-
те: танцов състав, ансамбъл, певческа 
група – автентичен фолклор, певческа 
група – обработен фолклор, индивиду-
ален изпълнител певец, индивидуален 
изпълнител инструменталист и танцов 
клуб/ формация. Наградите във всяка 
категория са следните: 3-то място – 
диплом и бронзов медал, 2-ро място 
– диплом и сребърен медал, 1-во мяс-
то – диплом, златен медал и парична 
премия; награда за най-малък изпъл-

ÂÅ×ÅÐ, ÏÎÑÂÅÒÅÍÀ ÍÀ 
ÀÐÕ. ÁÎßÍ ×ÈÍÊÎÂ

„ÏÅÑÍÈ È ÒÀÍÖÈ ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖÈ”

Празникът на лозарите и вино- има! И веселба! По тракийски! И 

ÒÐÈÔÎÍ ÇÀÐÅÇÀÍ ÏÎ 
ÑÒÀÐÀÒÀ ÒÐÀÄÈÖÈß

 Ивайловград

 Несебър

 Несебър

 Созопол

 Созопол

На 13 февруари на 
91-годишна възраст по-
чина  

Т О Н Ч О
 М И Х А Й Л О В

Роден е на 19 юни 1927 
г. в Кърджали. Син е на 
Мара Михайлова – първа-
та българска журналист-
ка в Кърджали, издавала 
вестници в Гюмюрджи-
на, писателка, изтъкната 
тракийска деятелка, ос-
нователка на Тракийския 
женски съюз. Достойният 
ú син Тончо Михайлов е 

човек с ярка биография 
и живот оставил следи в 
съвременната история на 
България и нейното ико-
номическо развитие. Из-
вестен с благотворител-
ната дейност в интерес на 
тракийци и хората от ра-
йона на Кърджали.

ПОКЛОН ПРЕД 
ПАМЕТТА МУ!

ПОЧИНА 
ТОНЧО МИХАЙЛОВ
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Към родния край на моя Към родния край на моя 
дядо – Димотика и Софлу
ВЕНЦИСЛАВ СТАЙКОВ

Най-после съдбата ме води към 
град Димотика (Дидимотихо) в Се-
верна Гърция. Казвам най-после, за-
щото това е едно от местата, което ис-
кам да посетя още от дете. Заради моя 
любим дядо Георги. Той е баща на 
майка ми. Това е неговия роден край. 
Родом е от Софлу, което се намира на 
по-малко от 30 км от Димотика.

С колко истории и разкази от мои 
роднини съм закърмен за тези бъл-
гарски места. Но както времето се 
променя, така и историята винаги се 
е променяла в полза на един или друг 
народ. Имам усещането, че само на-
шият български народ е бил губещ. 
Затова и пътувам с нескрито любо-
питство да видя местата и да разбера 
чрез историческите документи какво 
се е случвало по тези земи преди хи-
лядолетия, има ли връзка със земите 
по сегашните ни граници и останало 
ли е нещо, което да свързва народи-
те ни, освен пътищата, 
които служат за търгов-
ски обмен.

Пътуваме с автобус, 
който побира 57 човека. 
Само трима липсват, за 
да се попълни квотата. 
Всички сме се събрали 
за един ден, който ще 
ни върне преди стоти-
ци години и дори преди 
хилядолетия. Пътуваме 
и се надяваме да нау-
чим още нещо за земи-
те, където са живели 
нашите прадеди. В ав-
тобуса има хора на раз-
лична възраст, от най-
малкия, който е само на 
седем, до най-старите, 
които не си казват го-
дините. Но всички сме 
заредени с усещането, 
че ще ни се случи нещо 
хубаво. Че ще се докос-
нем до древни места. И 
ще открием нови прия-
тели.

Първо групата ни 
разглежда Златната 
църква. Наречена е 
така заради пищната ù 
украса от 14-каратово 
злато. Вътрешността 
е богато изрисувана 
и красиво украсена. 
Заслужава си да бъде 
посетена и разгледана 
като архитектурно по-
стижение, дори ако чо-
век не е религиозен. Но 
по-важно е, че тя е една 
от многото прекрасни 
църкви в околността, 
които съперничат по 
красота и грациозност 
на джамията на Баязид. 
Попадаме тук в момент, 
когато джамията се 
реставрира.

Истинското име на 
църквата е „Света Бо-
городица“, построена 
само за две години в 
началото на деветдесе-
тте. Изграждането ù се наложило за 
удобство, защото останалите църкви 
са в старата част на Димотика – на 
хълма. При съставянето на плана ù 

важно условие било да бъде по-голя-
ма по площ и по-висока от джамията 
в центъра, която е една от основните 
забележителности на града.

Г р ъ ц к о т о 
име на Димо-
тика означава 
стени близнаци. 
Имало е две се-
лища на двата 
близки хълма 
около града. Но 
според турския 
пътешественик 
Евлия Челеби, 
който е пътувал 
по тези места 

в началото на 1668 г. или повече от 
триста години след завладяването на 
града от турците, крепостта е била 
на двама братя – Димо и Дука. Тези 

двама неверници построили заедно 
крепост, откъдето се получило и по-
грешното наименование Димодука.

Историята на този град е много 
дълга. Той става български в 813 го-
дина след превземането му от хан 
Крум, за което в столицата Плиска е 
издигната паметна колона, съхраня-
вана днес в Археологическия музей 
в София. Българското господство е 
утвърдено и от цар Симеон Велики. 
В началото на ХIII век кръстоносците 
овладяват града. Само 20 години след 
възстановяването на българската дър-
жава в 1206 г. цар Калоян отново пре-
взема града. Българското господство 
е утвърдено от цар Иван Асен II.

Димотика е бил 
столица на три им-
перии. По времето 
на Византия – три 
пъти. Много бит-
ки са водени около 
селището. Даже и 
междуособни. Ка-
квито са битките 
между Йоан Кан-
такузин и Йоан Па-
леолог. През 1361 г. 
Димотика пада под 
османска власт и 
става първата сто-
лица на Османската 
империя в Европа. 
Тя е първата столи-
ца на султан Бая-
зид Светкавицата, 
според летописеца 
Евлия Челеби.

Но по-интерес-
ното е, че в началото 
на ХVІІІ в. швед-
ският крал Карл ХІІ 
попада в плен на 
Османската импе-
рия и живее в града 
под домашен арест 
в течение на някол-
ко години. Поради 
това гърците смятат 
Димотика за негова 

„почетна столица“. Ето така излиза, 
че градчето през вековете е било сто-
лица на три империи.

Нашата група попадна на много 
интересно скално селище, което за-
почва от най-долното ниво, където се 
намира река Луда река, и се „изкач-
ва“ по трапецовидното очертание на 
хълма. То може би е създадено преди 
много хилядолетия, когато траките 
или прототраките са обитавали тези 
места. Най-интересното е, че тук се 
преплитат години и история. Има на-
слагвания на исторически пластове. 
Както в земята, така и в съзнанието на 
хората. (в. „Нов живот“)

Снимки: Венцислав СТАЙКОВ


