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Атаката на Одринската 
крепост започва на 11 март 
1913 г. със съкрушителна 
артилерийска подготовка. 
Съпротивата на противника 
е окончателно сломена с из-
ненадваща нощна атака. В 
ранните часове на 13 март 
първи падат фортовете 

Айджиолу и Айваз баба 
на Източния сектор, превзе-
ти от 10-и пех. Родопски и 
23-и пех. Шипченски полк. 
След тях бързо са овладени 
останалите укрепени пун-
ктове и така датата 13 март 
1913 г. (26 март по нов стил) 
се превръща в най-славната 
страница от българската во-
енна история.

ОДРИНСКАТА ЕПО-
ПЕЯ не е само славна во-
енна победа. Тя е триумф 
преди всичко на българския 
национален дух, въплътен в 
бойците и командирите по 
бойните полета на Тракия. 
Затова когато в края на март 
1913 г., при посещението 
на една високопоставена 
делегация от София в осво-
бодения Одрин, запитали 
генерал Георги Вазов, на-
чалникът на Източния сек-
тор, който оперативно под-
готвя победния щурм, кому 
в крайна сметка се пада за-
слугата за Одринската епо-
пея – на гения на висшите 
началници или на смелост-
та и жертвоготовността на 
войниците, той простичко 
отговорил:

„– У нас беше само ко-
мандването. Всичко остана-
ло е тяхно“.

Радостта от победата е 
кратка. През юли 1913 г., 
нарушавайки Лондонския 
договор, османските вой-
ски и башибозук навлизат 
в Източна Тракия и избиват, 
ограбват и прогонват насил-
ствено българското насе-
ление оттам. През ранната 
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есен на 1913 г. съдбата им 
споделят и българите в За-
падна Тракия. 

Тези славни и трагични 
събития залягат дълбоко 
в националната памет. В 
преживените битки, побе-
ди и страдания се ражда и 
девизът на тракийци: „Не 
забравяйте, но не отмъща-
вайте“! Намерили подслон в 
България, стотиците хиляди  
бежанци и техните потомци 
съхраняват и днес спомена 
за геноцида, мъката по своя 
бащин край и родов корен, 
но и благодарността към 
онези, които дават живота 
си в името на свободата. 

В памет на героичния ден 
на победата при Одрин и из-
бавлението, макар и кратко, 
създаденото през 1914 г. в 
София бежанско дружество 
„Одринска Тракия“ приема 
за свой празник „13/26 март 
– Денят на превземането на 
Одринската крепост от бъл-
гарската войска“. Той става 
и празник на тракийската 

организация в България.
Денят на тази знамена-

телна победа влиза в бъл-
гарския културно-истори-
чески календар като ДЕН 
НА ТРАКИЯ. На този ден се 
чества подвигът на българ-
ските воини, паднали край 
Одрин и из тракийските 
полета и се почита паметта 
на хилядите българи – тра-
кийски бежанци, намерили 
спасение в майката-родина. 

От 20-те години на ХХ 
век тракийските дружества, 
армията, църквата и българ-
ската културна обществе-
ност честват Деня на побе-
дата край Одрин. От 2006 г. 
този ден е признат официал-
но и от българското прави-
телство. 

Съюзът на тракийски-
те дружества в България и 
Тракийският научен инсти-
тут организират ежегодно в 
цялата страна отбелязване-
то на ДЕНЯ НА ТРАКИЯ с 
поднасянето на венци и цве-
тя пред паметниците, посве-

тени на одринските герои, 
участниците в Балканските 
войни и  тракийските бежа-
нци-мъченици. Провеждат 
се  научни, концертни и дру-
ги художествени и общест-
вени прояви. 

Особено тържествено е 
честването му в столицата, 
пред Паметника на Одрин-
ската епопея в парка при 
православния храм „Св. Ни-
колай Софийски“, органи-
зирано от СТДБ и Столична 
община Паметникът, с автор 
Тома Делирадев, е издигнат 
в чест на загиналите чинове 
от бившия 58-ми пехотен 
Одрински полк през Бал-
канската война. Стъпилият 
върху 12-метров пиедестал 
опълченец в шинел и бойно 
снаряжение напомня на по-
томците за подвига на бъл-
гарските бойци при Одрин 
през март 1913 г.

За честванията на Деня 
на Тракия в столицата и в 
страната ще ви разкажем в 
следващия брой.

ОБЩО СЪБРАНИЕ 
НА РАО „ТРАКИЯ“

На 22 март т.г. в Първомай се състоя общо събрание 
на Регионалната асоциация на общините „Тракия“. Пред-
седателят на Управителния съвет на РАО „Тракия“ Ангел 
Папазов – кмет на Първомай прочете отчет за дейността 
през 2018 г. като изтъкна, че в асоциацията няма малки 
и големи общини, нито политически и партийни деления. 
На дискусионните форуми са разглеждани актуалните про-
блеми на местното управление. Асоциацията е установи-
ла  връзки с организации на местната власт и общини в 
Турция, Хърватия, Русия и Словакия за обмяна на опит. 
„Днес РАО „Тракия“ е символ на престиж и доказано ка-
чество в сферата на местното самоуправление. Гарант за 
успешната дейност на асоциацията са водещите принципи 
в нейната работа – равнопоставеност на всички общини-
членове, ефективен диалог, сътрудничество, прозрачност 
и надпартийност.“ заяви Ангел Папазов. Общото събрание 
прие и отчет на Контролния съвет, отчет за изпълнение на 
бюджета и проектобюджет за 2019 г., както и работен план 
за дейността на асоциацията през годината. В работата на 
общото събрание взе участие председателят на Съюза на 
тракийските дружества в България Красимир Премянов.

26 ÌÀÐÒ – 
ÄÅÍßÒ ÍÀ 
ÒÐÀÊÈß
106 години от 
Одринската епопея

МАЙЧИНИЯТ РОД НА 
СТЕФАН КАРАДЖА Е БИНБЕЛОВИ

ТЪРЖЕСТВЕНО СЪБРАНИЕ 
И МОЛЕБЕН В ПЛОВДИВ

доц. д-р Георги Йорданов, 
който изтъкна, че 26 март 
е в сърцата на тракийци 
като ден за помен, памет 
и почит, което показва, че 
тракийската кауза е жива. 
Председателят на Съюза 
на тракийските дружества 
в България Красимир Пре-
мянов заяви, че във вре-
ме като днешното, в което 
добре платени представи-
тели на чужди интереси 
изкривяват историята с 
новите си прочити, кога-
то се опитват да заличат 
дори хайдутството от учеб-
ниците. 

Тържество, посвете-
но на 26 март – Деня на 
Тракия и 106 години от Од-
ринската епопея се състоя 
на 23 март-събота, в зала 
„Съединение“ на Историче-
ския музей в Пловдив. То 
бе организирано от тракий-
ското дружество „Войвода 
Руси Славов“ и народното 
читалище „Тракия – Плов-
див – 2008 г.“. След изпъл-
нението на националния 
химн и „Ясен месец веч 
изгрее“ прозвучаха вълну-
ващи стихове за Тракия. 
Присъстващите бяха при-
ветствени от председателя 
на тракийското дружество Продължава на 7-а стр.
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НА ПЕТРОВА НИВА – 
ПРЕД ДЕНЯ НА ТРАКИЯ

ПОЧЕТОХМЕ ЕКЗАРХ 

ЗЛАТКА ЯНЕВА

Гордостта от победата над Одрин е жива. Дъл-
гият труден път на прогонените тракийци от род-
ния им дом – тръгнали без нищо и незнайно на-
къде, но само за там – за майка България, тяхната 
мечта. Защо да не разкажем на учениците за нашата 
тракийска история? Те ни поканиха на патронния 
празник на училището „Капитан Петър Пармаков”, 
войвода от поп Харитоновата чета, загинал през 
Априлското въстание.

Ето ни в скътаното сред старопланински вър-
хове село Градец. Училището приветливо, чисто 
като планинския въздух над селото. Млада, но на-
вярно много работлива и амбициозна директорката 
Силвия Начева ни посрещна с искрена усмивка. 
Влязохме в V клас. Децата оглеждаха красивите 
ни тракийски носии и се радваха, че ще бъдем в 
техния час по история. Учебната стая подредена 
с исторически и географски карти от историчката 

Антоанета Братунова. 
Младата тракийска потомка Татяна Казакова по-

пита децата „В коя държава сте родени? Коя е ваша-
та родина?” и в отговор на учениците тя поясни „И 
ние сме родени в България – значи всички сме бъл-
гари. Но нашите далечни корени на предците ни са 
в Тракия и затова ни наричат тракийски потомци." 
Часът по родолюбие продължи председателят на 
тракийското дружество „Лазар Маджаров” Кирил 
Киряков. След урока тракийци поднесоха цветя на 
паметника на генерал-лейтенат Радко Димитриев, 
роден 1859 г. в с. Градец. Следваше богат поздра-
вителен концерт в читалище „Надежда – 1869 г.” 
– първото селско читалище в България.  Гостите от 
фолклорен певчески състав „Тракия пее” и учени-
ците при училище „Капитан Петър Пармаков” ог-
ласиха с песни и танци селото. На селския площад 
се изви българско хоро. С благодарности и поже-
лания за нови срещи завърши посещението ни в с. 
Градец.

За заслуги и принос 
в националното тракий-
ско движение Съюзът на 
тракийските дружества в 
България награди тракий-
ско дружество „Капитан 
Петко войвода“ – Карно-
бат, с председател Мил-
ка Спасова със сребърен 
плакет „Капитан Петко 
войвода“. Отличието бе 
връчено от Михаил Въ-
лов,  зам. – председател 
на Централното ръковод-
ство на Съюза по време 
на тържеството по повод 
94-тата годишнина от съз-
даването на карнобатско-
то дружество. С поздрави-
телен адрес председателят 
на Съюза на тракийските 
дружества в България 
Красимир Премянов под-
несе  поздрави по повод 
годишнината от основа-
ването на организацията. 
„През десетилетията успя-
хте да извоювате всеобщо 
уважение и признание, 

Във връзка със 140 годиш-
нина от рождението на войво-
дата Пано Ангелов тракийското 
дружество „Георги Сапунаров“ 
и читалище „Тракия 2008“ в 
Хасково организираха среща 
с граждани, потомци и симпа-
тизанти на тракийци. За дей-
ността на войводата говори д-р 
Красимира Узунова, член на УС 
и уредник при  РИМ Хасково. 
В словото си Кирил Сарджев, 
председател на тракийското 
дружество „Георги Сапунаров“ 
акцентира на факта, че пото-
мците имат задължението да 
пазят и ценят делото на вой-
водите, техните идеали за род 
и родина, и саможертвата им 
за свободата. Женската фол-
клорна група „Тракийска дъга“ 
изпълни химна на тракийци, 
написан по повод на героич-
ната смърт на войводата Пано 
Ангелов.

Община Малко Търново, Историческият музей 
„Проф. Александър Фол“ и Международният тър-
говски и културен център – Геопан организираха 
на 23 март (събота) в храма „Св. Петка Българска“ 
на Петрова нива освещаване на икони, дарени 
от известния български хирург проф. д-р Иван 
Гаврилов. Дарението е в памет на героите мъче-
ници на Илинденско-Преображенското въстание 
и Дойранската епопея. За събитието е издадена 
мемориална пощенска картичка по инициатива 
и със средства на дарителя и на Златка Далева – 
общински съветник и председател на комисия в 
Общинския съвет в Малко Търново. Пощенската 
картичка ще бъде разпространена с подкрепата на 
Българския културен клуб – Скопие и Геопан в Ре-
публика Северна Македония и в България.

Церемонията по освещаването извърши Иеро-
тей Агатополски епископ, викарий на Сливен-
ския митрополит Йоаникий и игумен на манасти-
ра „Св. Георги“ – Поморие в съслужение с отец 
Серафим от православния храм „Успение Богоро-
дично“ в Малко Търново. Тук бе и Гено Пухов, 
зам.-председател на ВК на СТДБ.

Една от дарените икони от проф. Иван Га-
врилов – Св. Пророк Илия, които след освеща-
ването бе поставени в параклиса „Св. Петка 
Българска“. Художник иконописец Пламена Ив. 
Лесидренска от Троян.

заради неугасващия ви 
стремеж да съхраните 
традициите си, корените 
си и непокорния си бор-
бен дух, станахте авто-
ри на новата история на 
града и региона, пом-
нейки миналото и вяр-
вайки в бъдещето. СТДБ 
оценява високо вашия 
принос към каузата на 
тракийското движение 
като израз на патри-
отизъм и родолюбие, 
вашата всеотдайност и 
вярност към заветите 
на дедите ни да оби-
чаме своето Отечество 
и да възпитаваме своите 
деца в дух на българщина 
и почит към историята“. 
През годините карнобат-
ското дружество развива 
изключително богата дей-
ност. Сформират се теа-
трални състави, певчески 
групи. Членовете участват 
във всички национални 
събития, в тържествата за 

бележити дати, посещават 
исторически места, пазе-
щи паметта на тракийците.  

Празникът на 2 март 
уважиха потомци на тра-
кийци от Карнобат, Со-
фия, Сливен, Ямбол, Бур-
гас, Сунгурларе... Те бяха 
посрещнати с хляб и сол 
от един от най-младите 
членове на дружество-

то – Златомира Тодорова. 
Своите специални поздра-
ви поднесоха тракийците 
от дружество „Странджа“ 
– Бургас, с председател 
Стефан Колев, които изне-
соха поетична програма. 
Гостите бяха поздравени и 
от своите домакини, както 
и от децата от танцова гру-
па „Чародейци“.

ОТЛИЧИЕ ЗА 
КАРНОБАТСКОТО 

ДРУЖЕСТВО

ÏÎ×ÈÒ ÊÚÌ ÂÎÉÂÎÄÀÒÀ 
ÏÀÍÎ ÀÍÃÅËÎÂ



ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА 
Информационен сайт 
Chernomorie-bg.com, 

Лазар Налбантов е роден на 
25-ти януари 1986 година в Бур-
гас. Средното си образование за-
вършва в паралелката с народно 
пеене в СУ „Добри Чинтулов“. 
Висше образование получава в шу-
менския университет „Епископ 
Константин Преславски“ по спе-
циалността „История“ с педа-
гогически профил. Има диплома и 
за завършена магистърска степен 
по етнология. Заместник предсе-
дател е на тракийско дружество 
„Странджа“ гр. Бургас. В момен-
та е директор на Центъра за под-
крепа на личностното развитие в 
Средец (бившия Общински детски 
комплекс).

– Кой Ви откри за народното 
пеене?

– Традиционно се случиха не-
щата – в семейната среда. Баба ми 
по майчина линия е забелязала, че 
имам някакви заложби. Тя ме заве-
де във формация „Тракийче“ към 
народно читалище „Любен Кара-
велов“ и така се случиха нещата. 
Още като деца в тази формация за-
почнахме да се изграждаме и като 
солисти т.е. започнахме да пеем и 
поотделно. Бяхме една група, която 
имаше и солови изпълнения. Пър-
вата ми самостоятелна изява беше 
през 1996 година на площад „Ата-
нас Сиреков“, пред сградата на об-
щина Бургас, на празника на града.

– Кога усетихте, че народната 
музика е Вашето призвание?

– Аз съм от семейство, в което 
народната песен и фолклорът е 
всекидневие. В гимназията усе-
тих, че би трябвало да се развивам 
в тази посока и да стана един от 
изпълнителите на странджански 
народни песни. След множеството 
награди, които спечелих от различ-
ни конкурси видях, че има шанс да 
стана изпълнител.

– Защо избрахте странджан-
ската народна песен? Заради ко-
рените ли?

– Да, първо е заради корените, 
защото моят род е странджански и 
първо съм слушал странджански 
народни песни. За народните из-
пълнители е хубаво да изпълняват 
песните от техния край. По учебни-
те програми сме пяли и родопско, и 
шопско. Но естествената ми поста-
новка са странджанските народни 
песни и затова се ориентирах към 
тях и съм разширил диапазона към 
Тракия, но не навътре, а в пери-
ферията, защото Странджа е по-
добласт на Тракия във фолклорно 
отношение. Важно е да не правиш 
скок в друга етнографска област, 
защото се размиваш по този начин. 
Хубаво е да бъдеш свързан музи-
кално с конкретна област, откъде е 
произходът ти. Там си най-силен.

– Кое е типично за странджан-
ската народна песен?

– Тя се отличава много от оста-
налите народни песни, защото по-
чива на много исторически събития 
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Любомир Шопов:

За народния певец е важно да 
иЗпълнява песните от своя край

и конкретни дати, личности, веро-
ятно защото планината е била гра-
нична зона и дълги години е била 
изолирана от другите процеси, 
които са се случвали. Населението 
в Странджа е запазило своята тра-
диция и автентичност, това е запа-
зило народната песен. В другите 
области на страната нещата са по-
унифицирани, няма конкретни име-
на. Обикновено се пее за девойка и 
момък, които са се залюбили, дока-
то в странджанската народна песен 
има имена. Силно отражение върху 
странджанските песни са дали на-
ционално-освободителните бор-
би, Илинденско-Преображенското 
въстание, след това Балканските 
войни. Една от първите наши пе-
вици Магда Пушкарова е казала, че 
преди да излезе писаната история 
на Странджа, народът я е възпял в 
песните и аз съм съгласен с това. 
Залага се на бавните песни, които 
за по-голямата част от публиката са 
скучни, но за странджалии в това 
се крие майсторлъкът и песните се 
слушат. Странджанските песни са 
по-бавни. Странджанското вибрато 
е характерно за тези песни и тук е 
съчетано широкото и ситното. Има 
преливане с родопската песен и за 
това си има историческо обяснение.

– Как се приема странджан-
ската народна песен в другите 
краища на страната? В Шоплука 
например?

– Приема се почти в цяла Бъл-
гария. Благодарение на първите из-
пълнители, чиито песни са звучали 
по радиото и са били излъчвани по 
телевизията са й дали популярност. 
В днешно време в музикалните 
училища и в Академията в Плов-
див странджанската народна песен 
се е наложила и няма събитие, на 
което тя да не звучи.

– Кои са изпълнителите на 
странджански народни песни, 
които са Ви помогнали да се фор-
мирате като творец?

– Мога да кажа – всички. Гле-
дал съм чрез слушане и възпроиз-
веждане „да си открадна“ от стила 
им. Основно съм се учил от Георги 
Павлов. С него съм имал контакт, 
дал ми е песни, бил съм близко до 

него на различни концерти, подари 
ми ризата си, когато се оттегли от 
сцената на 75 години и ме посочи 
като един от своите последователи. 
Неговите песни много ми допадат, 
защото моят род е от тази част на 
планината. Корените ми са от село 
Калово, а той е от село Визица, а 
те са съседни села и фолклорът им 
е общ. Интересен за мен е бил и 
певецът Иван Полинчев, който е от 
друга част на планината и предста-
вя песните по по-различен начин. 
С негови песни като ученик съм 
спечелил много награди. Тома Ян-
чев е още по-интересен певец. А от 
певиците Янка Рупкина, Калинка 
Згурова и най-вече Магда Пушка-
рова, защото тя е най-характерна 
поради това, че е била първа и е 
живяла в Странджа. Тя е като един 
учебник за диалект, мелодия и тех-
ника на изпълнение.

– Вие сте в организационния 
комитет за провеждането на 
Странджанско-тракийския съ-
бор „Фолклорен венец Божура“. 
Как успявате през годините да 
мотивирате младото поколение и 
децата да се насочат към стран-
джанска народна песен?

– Като дете съм участвал на 
този събор. През годините като 
по-голям бях и гостуващ изпълни-
тел. Сега участвам и като част от 
организационния екип. Трудно се 
случва, защото влиянията са мно-
го различни и народната музика 
не е на тази почит, която заслужа-
ва. В този конкурс запазихме не-
говия стил. Повечето конкурси и 
фестивали разшириха рамките на 
допустимост за участие и фолклор-
ните области, които могат да бъдат 
представени, докато ние вече 27 
години не сме променяли услови-
ята. Той е само за странджанската 
и тракийската област. Това леко 
ни ограничава, защото участници-
те трябва да изпълняват само тези 
песни. Навремето се случваха по-
лесно нещата, защото музикалните 
паралелки бяха много и „захран-
ваха“ конкурса. Сега са по-малко 
участниците. Но ние поддържаме 
контакти с ръководителите и тези, 
които поддържат школите, и успя-

ваме. Не е голяма бройката на 
участниците, но качеството е 
добро. На сцената ни се изя-
вяват ученици от училището в 
Котел. Те са на едно полупро-
фесионално равнище. Имаме 
добър контакт с това училище.

– Какво трябва да се на-
прави, за да се съхранят тра-
дициите и да се получи едно 
възраждане по отношение 
на народните песни, както 
това стана с народните тан-
ци? Виждаме, че през по-
следните десет години броят 
на клубовете за любители на 
народни танци расте...

– Това наистина се превър-
на в тенденция. Винаги съм 
казвал, че трябва да има дър-
жавна политика за съхранение 
на народната ни идентичност, 
голяма част от която е народ-

ното ни творчество. Там, където 
има много състави и млади хора, 
които се занимават с фолклор се 
случвнат нещата, защото по места 
институциите имат отношение към 
народното творчество. В тази връз-
ка и медиите трябва да помагат, но 
основно трябва държавата да има 
ангажимент, за да урегулира неща-
та, а ние по места ще си свършим 
работата. В учебния процес почти 
липсва фолклорът и изучаване-
то на традициите ни. В нито един 
учебник не се споменава за днеш-
ните прояви на народното ни твор-
чество. Как децата да решат да се 
занимават с народно пеене или да 
се научат да свирят на музикален 
инструмент, когато това не се рек-
ламира? Народните танци успешно 
успяват да се справят. Хореографи-
те си намериха своята ниша и вече 
почти няма човек, който да не тан-
цува. Те намериха връзката между 
танца и народното творчество, и 
релакса. С пеенето и свиренето е 
същото, но тук е по-индивидуално 
заниманието.

– Вие сте директор на Центъ-
ра за подкрепа на личностното 
развитие в Средец. Какво пра-
вите, за да съхраните народните 
традиции?

– Работим в тази посока. Раз-
криваме школи и търсим препода-
ватели, които да представят народ-
ното ни творчество. Имаме детски 
състав, в който танцуват деца на 
възраст – от 4-6 до 13-14 години. 
Имаме певческа формация „Алени 
божурчета“. Нова е школата ни по 
гайда. Средецкият край се слави с 
добри инструменталисти гайдари. 
Най-силната гайдарска школа е 
била в Средец. Един от най-извест-
ните гайдарджии е бил Костадин 
Варимезов, родом от село Росеново 
и е бил в оркестъра на Българското 
национално радио. Той е помагал 
много на децата музиканти тук. 
Искаме да възродим тази тради-
ция. В днешно време децата много 
бързо искат да изкачат стълбата и 
да видят резултата. Виждаме едно 
много бързо моментно загубване 
на интереса у тях. Важно е педаго-
гът да успее да задържи интереса 

на децата. Народното творчество 
изисква сериозна подготовка. Това 
е един дълъг процес, при който се 
усвояват знания и техники. Децата 
понякога не забелязват резултатите 
и се отказват и тук е ролята на пе-
дагога да ги задържи.

– Коя е песента, която ви е на 
сърце и е като визитна картич-
ка?

– Контретна песен на този етап 
не мога да отлича. Тя може би ще 
се появи с годините. Имам няколко 
любими песни, които изпълнявам с 
удоволствие по време на концерти 
и различни участия. Те са се пяли 
от по-възрастните изпълнители. 
При нас в Странджа има много ху-
бава приемственост между изпъл-
нителите. От бавните песни мога 
да спомена „Стратина Ангелак ду-
маше“, която съм научил от Георги 
Павлов, „Мандо, Мандо“ на Иван 
Полинчев. А една от любимите от 
моя репертоар е „Мандина баба 
седеше“, която е от селото от кое-
то са моите деди. Записал съм я в 
Българското национално радио и я 
изпълнявам с удоволствие.

– Коя е песента, която публи-
ката очаква да изпълните по вре-
ме на концерт?

– В Странджа има няколко 
много популярни песни и участие 
или концерт не може да мине без 
„Стратина Ангелак душаме“, без 
„Станиното лице лимон мириса“ и 
т.н. Това са емблематични песни и 
широката публика ги знае.

– Като изключим странджан-
ската народна музика, която дру-
га фолклорна музика ви е на сър-
це и обичате да слушате?

– Обичам да слушам песни от 
всички фолклорни области и това 
е препоръчително за всички изпъл-
нители – да изпълняват песните 
от своята фолклорна област, но да 
слушат и песните от другите обла-
сти, за да усещат допирните точки, 
разликите, нюансите, спецификата 
на всяка област. Една от любимите 
ми е широката Тракия, която започ-
ва от Ямболско до Пазарджишко, 
както и Пиринско.

– Как съхранявате гласа си? 
Правите ли специална подготов-
ка преди да излезете на сцената?

– Репетиции се правят, дори да 
нямаш участие. Гласът трябва не-
прекъснато да се поддържа. Тряб-
ва ежедневно да отделяш време да 
си припяваш, да слушаш песни, 
да заучаваш песни, защото гла-
сът трябва да се поддържа. Магда 
Пушкарова казваше, че гласът е 
гостенин и от теб зависи докога ще 
го задържиш. Това е много правил-
но. Все още съм във възрастта, в 
която трябва да трупам репертоар 
и да заучавам нови песни. Не ви-
наги веднага изпълнявам новите 
песни, когато преценя, че песента е 
улегнала започвам да я изпълнянам 
първо на участия, за да се налага, 
да става популярна, а след това и 
да я записвам. Започнах да пус-
кам напоследък и песни, които аз 
съм открил. Не всичко се е изпяло. 
Сега излизат вариации на песни. 
Аз представям варианта от селото, 
откъдето съм я записал.

– Има ли все още живи хора, 
които пазят фолклора?

– Има, откриват се. Хубаво е, че 
срещаме и по-млади хора, които 
пазят песните. Те по някакъв на-
чин са ги съхранили. Има и такива, 
които ме търсят и искат да споде-
лят песента и тя да стане популяр-
на. И това е много хубаво.

ЛАЗАР НАЛБАНТОВ:
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ГЕОРГИ МИТРИНОВ

През 2018 г. на 
книжния пазар се по-
яви книгата „Никола 
Иванов. По дирите на 
патриарх Евтимий“. 
Габрово, 2018, изда-
телство ЕКС-ПРЕС, 
215 с. Изданието 
включва публикации 
на изследвача на исто-
рията на Източноро-
допския край Никола 
Иванов. Съставител 
и автор на встъпи-
телните думи, както 
и на пояснителните 
бележки, е кърджа-
лийският археолог, успешно изя-
вяващ се и като журналист, Георги 
Кулов. Похвално е начинанието на 
съставителя да събере на едно мяс-
то публикациите на Никола Иванов 
от 30-те и началото на 40-те годи-
ни на ХХ век, появили се на стра-
ниците на вестниците „Арденска 
дума“ и „Бяло море“, излизали по 
това време в Кърджали. Изданието 
е илюстровано със снимков мате-
риал, запечатал родолюбивата дей-
ност на краеведа. За изследвачите 
на историята на Източните Родопи 
то е изключително ценно. Важно е 
да се отбележи, че периодичните 
издания като „Мастанлийски ок-
ръжен вестник“, Арденска дума“ и 
др., излизали в Кърджалийско през 
20-те, 30-те и през първата поло-
вина на 40-те години на ХХ в., не 
се съхраняват в кърджалийската 
регионална библиотека. Запазени 
са във фондовете на Националната 
библиотека „Св. св. Кирил и Мето-
дий“ в София. Но от доста време, 
поради дигитализация, те и там не 
могат подръчно да бъдат използ-
вани. Затова трябва да сме благо-
дарни на съставителя и издателя 
за улеснението, което прави с това 
издание. Никола Иванов е известен 
с това, че е оставил много точни 
описания не само на археологиче-
ски обекти и рудни находища, но 
и много точни наблюдения върху 
народопсихологията на местното 
население в Източните Родопи, 
върху бита му. Събраните от него 
предания и легенди са актуални и 
се цитират и днес.

Кой е все пак Никола Иванов? 
Както обяснява в уводните думи 
съставителят Георги Кулов, краеве-
дът е роден в Дупница през 1870 г. 
Завършва училище за железопътни 
специалисти. През 1905 г. вече е 
чиновник в ж.п. гара Червен бряг. 
Като машинист, през злощастната 
за българите 1913 г., заедно с вой-
водата Димитър Маджаров, еваку-
ират хиляди бежанци от Източна и 
Западна Тракия. Впоследствие се 
установява в гр. Дедеагач (дн. грц. 
Александруполис), като началник 
на ж.п. гарата там, до 1920 г. В Кър-
джали отсяда през 1927 г. и се зае-
ма с издирване на рудни находища. 
Покрай тази си дейност се увлича 
по издирване на археологически 
обекти. При обиколките си из Из-
точните Родопи записва предания, 
легенди, свързани с местната исто-

рия. Има възможност да прави на-
блюдения върху народопсихологи-
ята на местното население, както 
и върху материалната и духовната 
му култура. Инициатор е за създа-
ването в Кърджали на историко-
археологическо дружество с цел 
проучването на старините в реги-
она. Общува с известни български 
археолози и с чужди изследователи 
и ги съпровожда при обиколките 
им из Източните Родопи. Активно 
сътрудничи на местния вестник 
„Арденска дума“ с краеведчески 
материали. През целия този период 
работи и като кметски наместник, 
издател на вестник и др. Опитва се 
да съчетава творческите си търсе-
ния с изкарване на препитание за 
семейството. Умира през 1950 г. в 
гр. Кърджали, като оставя богато 
и разнообразно наследство. Но от 
многобройните папки със запис-
ки, от куфарите, пълни с грижовно 
опаковани археологически наход-
ки, минерали и други артефакти, 
след време не остава почти нищо, 
както е пояснено от съставителя 
на сборника, „поради немара“! 
Запазени са единствено неговите 
публикации, които, обаче, са една 
солидна основа за бъдещи про-
учвания. Благодарение и на тези 
материали изследователят Борис 
Дерибеев написа своето голямо из-
следване „Ахрида непозната земя“ 
(София, 1982), преиздадено под за-
главие „Ахрида“ през 1986 г. 

Някои сравняват Никола Ива-
нов с големите родоповеди Стою 
Шишков и Васил (Вочо) Дечов, 
което едва ли е съвсем удачно. 
Среднородопските родоповеди са 
носители на местната народна кул-
тура. Те са родени там. Приносите 
им се базират на богат фактически 
материал, част от житието им. За 
разлика от Среднородопието, в 
Източните Родопи, където преоб-
ладава мюсюлманско население, 
в голямата си част с турско само-
съзнание, няма голямо ядро бъл-
гарски християнски села, които 
да създадат през Възраждането 
своя интелигенция, из чиито среди 
да се появят местни книжовници 
и краеведи. Тук приносите са на 
хора „от вън“ като Никола Иванов, 
Мара Михайлова, в по-ново време 
д-р Гани Ганев, Борис Дерибеев и 
др. Но тези изследвачи дават своя 
голям принос за проучване истори-
ята на краището. А в основата на 

проучванията са данните, събрани 
и публикувани от Никола Иванов. 

Сборникът с материали на крае-
веда е добре структуриран. Съста-
вителят е обособил няколко разде-
ла със статии: Статии за патриарх 
Евтимий (с. 22-35); Статии за архе-
ологическите старини в Източните 
Родопи (с. 36-147); Статии за ет-
нодемографските процеси и рели-
гиозни и етнически общности (с. 
148-184); Статии за Никола Ива-
нов като първооткривател и раде-
тел на българщината в Източните 
Родопи (с. 185-193); Приложения 
(194-215). Не случайно статиите, 
посветени на преданията за гроба 
на патриарх Евтимий са поставени 
най-отпред. А и самото заглавие на 
книгата е свързано с темата. Засега 
няма сигурни факти патриарх Ев-
тимий да е бил погребан в района 
на днешното с. Бенковски, Кър-
джалийско. Но не са неоспорими и 
данните за местонахождението на 
гроба му в местността Има-
рет дере (Хайдушки 
поляни), над с. Сла-
вейно, Смолянско; в 
района на с. Широка 
лъка, Смолянско, та 
дори чак в района на ня-
когашното българско 
християнско с. 
Манастир, Гю-
мюрджинско. 
Историята 
доста на-
п о д о б я -
ва друга 
една ис-
т о р и я , 
свързана 
с убий-
ството на 
п р е д в о -
дителя на 
кръстоносци-
те Бонифаций 
Монфератски от 
местни българи. Има 
предания, а и предположения, че 
това се е случило в района на с. 
Чорбаджийско, Кърджалийско; в 
района на гр. Златоград; в района 
на с. Черничево, Крумовградско и 
т.н. Но все пак преданията за гроба 
на патриарх Евтимий в Източните 
Родопи са факт и не бива да се от-
хвърлят с лека ръка. Още повече, 
че в района са налице множество 
останки от християнски храмо-
ве, на които се е натъкнал Никола 
Иванов, а неговите наблюдения са 
потвърдени от последващи терен-
ни проучвания. 

Както може да се очаква, разде-
лът в книгата, посветен на архео-
ложките открития на краеведа, е 
най-обширен. Не само защото със-
тавителят и издателят е археолог, а 
и заради важните открития, които 
прави Никола Иванов. На практика 
публикациите му дават основата на 
своеобразна археологическа карта 
на Източните Родопи. Още през 30-

те и 40-те години на ХХ в. водещи 
български археолози, подпомагани 
от Никола Иванов, правят своите 
теренни проучвания. Още тогава, 
благодарение на неговата помощ, 
са локализирани някои крепости, 
споменати в средновековни писме-
ни източници, като Моняк, Кривус; 
открива се средновековният мана-
стирски комплекс в кв. Веселчане 
на гр. Кърджали „Св. Йоан Предте-
ча“ и др. Никола Иванов пръв пра-
ви разкопки в района на с. Татул, 
Момчилградско и на много други 
места в Източните Родопи. Без-
спорна негова заслуга е откриване-
то на множество следи в местната 
топонимия, свързани с християн-
ското минало на Източните Родо-
пи. Още тогава в своите публика-
ции краеведът обръща внимание на 
опасността от иманярските набези, 
с които се 

разрушават и 
унищожават цен-
ни археологически 

обекти и отправя 
апел да бъдат спрени 

те от властите. Пише 
за „ужасните поражения 

от ръката на звяра-иманяр“ 
(с. 137) – тема, която е актуал-

на и днес. Изключителен интерес 
представляват публикациите на 
Никола Иванов, включени в раз-
дела статии за етнодемографските 
процеси и религиозните етнически 
общности. Основната група от тях 
са свързани с наблюдения върху 
бита и историята на населението в 
община Бял извор, Ардинско. Има 
публикации, посветени на почти 
всички българоезични селища в 
общината, разположени от двете 
страни на р. Арда. Особено важни 
са записаните предания за помю-
сюлманчването на местното бъл-
гарско население и за съпротивата, 
оказана от него. Краеведът пръв 
публикува преданието за легендар-
ната мома Жълтуша и за нейните 
сподвижници в съпротивата срещу 
османските завоеватели. Не слу-
чайно Борис Дерибеев отделя ва-
жно място в своите изследвания на 
тези публикации защото те показ-
ват механизмите, чрез които е бил 

налаган ислямът. А с. Бял извор 
(тур. Ак пънар, Ак бунар) е било 
почти изцяло българско християн-
ско селище в средата на 16-ти век. 
Важни са данните за налагането на 
исляма и за скритото християнство 
в района на днешното с. Пресека, 
Момчилградско; за поробените 
българки християнки, доведени в 
района на с. Песнопой, Русалска 
община, Ардинско, по спелеонима 
Гяур харем. Никола Иванов прави 
своите косвени изводи за присъст-
вието на тези българки християнки 
по елементи в носията на местните 
мюсюлманки, която се оказва „ти-
пична двупола врачанска женска 
носия със запазен напълно цветен 
шар и тъкан“ и се различава от 
традиционната за околните райони 
„помашка носия“ и „турски шал-
вари” (с. 67). Предполага, че вра-

чанките са пленени и доведени 
там от местния кър-
джалийски главатар 
Ъшика при негови 
набези чак из Вра-
чанско. 

Разкривайки на-
строенията сред 
местното мюсюл-
манско население в 
отделните източно-
родопски селища, 
краеведът показва 
и късните проце-
си на турцизация, 
които текат там. 
Показателен е 
примерът с насе-
лението на с. Диа-
мандово в община 
Бял извор, което 

от българоезично мюсюлманско 
се превръща в турско. Мюсюлман-
ският фанатизъм на диамандовци е 
толкова силен, че те демонстрират 
своето „превъзходство“ над бълга-
рите мюсюлмани от околните села 
в общината, обявявайки се за тур-
ци! Подобни настроения са факт и 
в най-ново време. Интерес пред-
ставляват публикуваните в сбор-
ника материали, посветени на дей-
ността на краеведа Никола Иванов. 
В раздела е включен и текст на 
неговата съвременничка, изследо-
вателката и журналистката Мара 
Михайлова. Макар и малко като 
количество, материалите добавят 
щрихи към личността на първия 
изследвач на историята и етногра-
фията на Източните Родопи. 

С настоящия сборник Георги 
Кулов изпълни един общ дълг към 
неуморния изследвач, пионер в 
проучването на Източните Родо-
пи, комуто всички негови после-
дователи дължат много. Така след 
книгите, посветени на живота и 
дейността на легендарната тракий-
ка и изследователка Мара Михай-
лова, новият сборник, посветен на 
Никола Иванов, запълва още една 
празнина в източнородопското 
краезнание.
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джалийско. Но не са неоспорими и 
данните за местонахождението на 
гроба му в местността Има-

там от местния кър-
джалийски главатар 

Излезе книгата „Никола Иванов. 
По дирете на патриарх Евтимий“

 Никола Иванов

 Георги Кулов
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Любомир Шопов:

ТЕРВЕЛ ПОПОВ,  
ДОКТОР ПО ИСТОРИЯ

В героичната история на 
рода Бинбелови реалните 
факти са преплетени с леген-
дарни сведения. Основните 
му задължения са участие 
във военните походи на тур-
ците и охрана на определена 
територия в райо-
на на Странджа. 
Позициите, които 
Бинбелови имат 
пред османската 
власт, им помагат 
да бъдат защитни-
ци на българското 
население. Родът 
произхожда от 
село Факия, което 
е с привилегиро-
ван статут в Ос-
манската империя. 
Дервентджийско 
е, но в него има и 
войници, служещи 
в обоза на турската 
армия. 

В 1652 г. унга-
рецът Ференц Ше-
беши минава през 
Факия и го описва 
така: „Факия, то 
има опасен път, 
разбойнически; лете трябва 
да се върви през гори, дока-
то от върха на планината се 
вижда Черно море, и там в 
средата на височината има 
тъпанджия и една запустяла 
крепост на височината край 
селото“. Привилегировано-
то положение на селище-
то се отразява на неговото 
благосъстояние. През 1785 
г. френският дипломат граф 
Д’Отрив характеризира Фа-
кия като „може би най-голя-
мото и сигурно най-хубавото 
село в България“. Предание-
то споменава, че представи-
тели на рода Бинбелови са 
войнишки воеводи. Вероят-
но са заемали някоя от длъж-
ностите, които във войниш-
кия корпус са предоставени 
на християните – лагатор 
или примикюр. Във всеки 
случай те носят с гордост 
титлата „ага“. Родът Бин-
белови според преданието 
води началото си от Първото 
българско царство, от време-
то на българския цар Петър 
I (927–69). Родословните 
връзки на Бинбелови с Мом-

чил войвода са легендарни 
и не отговарят на истина-
та. По-скоро става въпрос 
за род, който по времето на 
средновековното българско 
царство е бранил границата 
с Византия. След падането 
на България под турско иго 
родът запазва привилегии-
те си и дори ги разширява. 

Заради помощта, оказана от 
Пейчо Овчаря на султан Се-
лим I Страшни (1512–1520) 
по време на междуособици 
в Османската империя, той 
получава от султана калпак и 
чанта, които да бъдат носени 
наследствено. След смър-
тта на човека, държащ тези 
знаци за власт, съвет на рода 

решава на кой негов пред-
ставител да бъдат предаде-
ни. Така те са притежавани 
от Бинбелови над 300 годи-
ни. На надгробната плоча на 
Маринчо Бинбелов – Страш-
ния от 1762 г. юначният бъл-
гарин е изобразен на кон, с 
калпака и чантата, дарени на 
рода от Селим I. Бинбелови 

получават и друг 
отличителен знак. 
Когато придружа-
ват шведския крал 
Карл XII, намерил 
убежище в Осман-
ската империя след 
поражението при 
Полтава (1709 г.), 
монархът дарява 
синя лента на Ма-
ринчо Бинбелов На 
надгробната плоча 
Маринчо е изо-
бразен и с лентата. 
Този паметник до-
казва, че отличава-
нето на рода с тези 
знаци за благород-
ство е реален факт, 
а не легенда. 

Популярни сред 
рода са имена-
та Пейчо, Стоян, 

Нико, Вълко. Например име-
то Пейчо е носено от някол-
ко представители на Бинбе-
лови – от Пейчо Овчаря, от 
Дели Пейчо, от Пейчо Шей-
тана. Първоначалното име 
на рода е Белени (Белови), 
но от края на XVII – начало-
то на XVIII в. се утвържда-
ва името Бинбелови, дадено 

им от турците. То 
идва от „Бин-бела“ 
(„Хиляда бели“), 
заради безпощад-
ните действия на 
рода срещу турски-
те насилници. Над-
гробната плоча на 
Маринчо Бинбелов 
– Страшния След 
смъртта на Стоян 
„ага“ под стените на 
Виена през 1683 г. 
калпакът и чантата 
са дадени на неговия 
внук, който също се 
казва Стоян.    

Другият му внук Вълко 
става „ага“ на Факия, тога-
ва „мензил хане“ (пощен-
ска станция). Той използва 
властта си, за да издигне 
няколко стражници по пътя, 
минаващ през Факия, като по 
този начин защитава района 
от разбойници и едновре-
менно с това дава сигурност 
на тамошното българско на-
селение. Стоян и Вълко са 
яростни врагове на турците и 
именно по това време те за-
почват да наричат рода „Бин-
бела“. Както е отбелязано в 
преданието за делата на два-
мата братя: „И тъй в цялата 
Равна гора и Хасекия като че 
ли не било Турско, а Българ-
ско“. Това сведение показва, 
че влиянието на рода се е 
простирало на доста по-голя-
ма територия от землището 
на Факия. Пейчо Шейтана, 
син на Вълко Бинбелов, също 
всява ужас сред турското на-

селение както с жестоките си 
нападения над селата, така и 
със зловещата си външност – 
лицето му е обезобразено от 
шарка. Той е отличен ездач, 
добър стрелец. В неговите 
набези участва и племенни-
цата му Стоянка Никова, пре-
облечена в мъжки дрехи. По 
своя буен характер тя прили-
ча на чичо си, а не на баща 
си Нико, известен с прозви-
щето „Кроткия“. Също като 
Пейчо Шейтана, Стоянка 
язди и стреля майсторски. По 
време на сражение е ранена 
и умира. На надгробния ка-
мък на българката от 1729 г. 
са издълбани две саби, за да 
покажат нейната храброст и 
войнствен нрав.

Маринчо Бинбелов – 
Страшния, брат на Пейчо 
Шейтана, е един от най-
видните представители на 
рода. Носи калпака и чан-
тата цели 30 години (1732–
1762 г.). Едър на ръст, той 
язди арабски коне и винаги 
е придружаван от сеймени. 
Почитан е и от българи, и от 
турци заради влиянието, кое-
то има в Цариград и Одрин. 
Изпраща сина си Стоян на 
учение в турската столица. 
Стоян, също снажен юнак, 
е наричан заради своята об-
разованост и владеенето на 
арабската писменост „Мол-
лата“. Баща му Маринчо и 
чичо му Пейчо възлагат го-
леми надежди на него като 
учен и родолюбив българин, 
но ненадейната му смърт 
през 1761 г. отчайва не само 
неговите близки, а и всички 
българи в Странджанско. На 
надгробната плоча на Стоян 
Моллата са изобразени два 
кипариса с кацнала на тях 

по една птица, отворена кни-
га и мастилница с натопено 
в нея паче перо – знак, че 
починалият е бил „писмен“ 
човек. Маринчо Страшния 
умира година след Стоян, 
непрежалил сина си. Друг 
представител на рода, Въл-
ко Бинбелов, син на Пейчо 
Шейтана, в началото на XIX 
в. активно участва в подго-
товката на Странджанската 
буна – всъщност неуспешен 
опит за въстание. Целта е 
да се създаде в района на 
Странджа българска дър-
жавица, но този опит е не-
зрял и слабо организиран, 
независимо от сравнително 
благоприятната обстановка 
– Османската империя е раз-
късвана от феодална анархия 
и кърджалийски набези. Въ-
преки провала на начинание-
то Вълко успява да избегне 
опасността, но след Руско-
турската война от 1828–1829 
г. е принуден да напусне бъл-
гарските земи. Той е катего-
рично против преселението 
на българите от Югоизточна 
Тракия, но по ирония на съд-
бата ги последва и умира в 
село Кайряклия в Бесарабия 
през 1831 г. Така приключ-
ва една епоха за Странджа: 
епохата на мощта на Беле-
ни/Бинбелови, продължила 
столетия, а ако се доверим 
на преданията – близо 900 
години. Но представители 
на рода продължават да жи-
веят във Факия, макар и без 
да имат предишните високи 
позиции. По майчина линия 
Стефан Караджа произхожда 
именно от този прочут род. 
Той наследява от него своята 
непоколебимост, храброст и 
непокорство. (Blitz.bg)

Султански подарък - калпак и 
чанта, 300 години се предават 
от поколение на поколение 

Майчиният род  
на Стефан Караджа 
е БинБелови

  Маринчо Бинбело-Страшния. Васил Захариев - гравюра на дърво

 Надгробната плоча на Маринчо Бинбелов

 Стефан Караджа
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КИРИЛ МОМЧИЛОВ

За прославения борец 
Крали Пейчев Бимбелов 
(1934–1996) в пълна сила 
важи стихът на народния 
поет Иван Вазов! Онези, 
които го познаваха, ще ви 
кажат, че той наистина е 
достоен син на рода Бим-
беловци от село Факия. 
Многовековен е летописът 
за този героичен род, за 
който са ни оставили сви-
детелства през вековете не 
един и двама чуждестран-
ни пътешественици. А 
надгробните плочи, които 
се съхраняват в Бургаския 
музей са веществени дока-
зателства за предходните 
поколения здрави и смели 
българи.

Бях дете, когато в Горно 
Ябълково чичо Тодор Ка-
раджунков се реши да вди-
гне нова къща. Семейство-
то му живееше в една от 
най-старите къщи: подът й 
бе направо на земята, по-
кривът – с турски кереми-
ди... За новата къща дока-
раха не една и две волски 
коли камъни от реката, от-
сякоха и изпекоха няколко 
коптора тухли. И започна 
строежът в съседния двор: 
майстор бе Немият, така 
викаха на зидаря, чирак 
– едно момче, ученик от 
Факия – Крали Бимбелов. 
Тръгнало момчето след 
края на учебната година 
пари да печели. През оно-
ва знойно лято денят не 
свършваше, неуморим бе 
и Немият. Крали носеше 
вода от Турския кладенец, 
бъркаше варта с пясъка, 
пълнеше кофа след кофа и 
ги подаваше на майстора... 

ÑÈÍ ÍÀ ÞÍÀØÊÎ ÏËÅÌÅ

След месец-два наредиха 
керемидите, Караджунки-
те дариха Немият с лене-
на риза, а на якия врат на 
батко Крали вързаха бяла 
кърпа.

От онова лято Крали 
Бимбелов тръгна да се 
бори по селските панаири, 
да „дели мегдан с мъже-
те”, нищо че беше чети-
ринадесет годишен – от 
малък излъчваше сила и 
то каква!... Не зная кол-
ко къщи са построили с 
Немия, нито на колко па-
наири е печелил първото 
място. Началото на истин-
ските му успехи е 1955-та 
година, когато с първото 
си появяване на републи-
канския тепих спечели 
бронзов медал! Тогава 
странджанските борци 
Иван Пейчев – Климирчук 
и Георги Василев – Руп-
кин, станаха републикан-

ски шампиони.
След бронзовия медал 

от републиканско първен-
ство по класическа борба, 
на Шестия междунаро-
ден младежки фестивал в 
Москва през 1957 година. 
Крали Бимбелов завоюва 
сребърен медал в катего-
рия 87 килограма. Още два 
сребърни медала спечели 
за България странджан-
ският борец: в 1960 г. на 
Олимпиадата в Рим Крали 
остана без загуба, но по-
голямото му лично тегло 
(със 100 грама!) бе при-
чина във финалната среща 
съдиите да определят чрез 
кантара Къш от Турция за 
шампион... Две години по-
късно на световното пър-
венство в Толедо, САЩ, 
националният ни отбор с 
треньор Любен Брусев се 
класира на трето място: 
Крали Бимбелов (87 кг) и 
Боян Радев (97 кг) заво-
юваха сребърни медали. 
През 1964 г. в Токио Крали 
остана шести в световния 
елит, три пъти бе балкан-
ски шампион! 

Любителите на борба-
та не могат да забравят 
колко сполучливо прила-
гаше събаряния, раменни 
и поясни хвърляния от 
стойка; той бе майстор на 
„ребур“ от партер, успеш-
но носеше през мост. Це-
лият си арсенал от хватки 
Крали Бимбелов десети-
летия предаваше на тепи-
ха на многобройните си 
ученици. 

В Бургас днес името му 
носи специална спортна 
школа по борба. Не са го 
забравили и съселяните 
му от Факия. По случай 
80-та годишнина от рож-
дението му през есента на 
2014 година на родната му 
къща в селото бе поставе-
на паметна плоча.

КОСТАДИНКА ДИМИТРОВА

Да имаш приятел, съсед и дру-
гар като Данчо е голямо богатство 
и късмет. Това е винаги безуслов-
но да разчиташ на неговата отзив-
чивост, съпричастност и помощ в 
беда и радост... Да имаш истинско 
рамо до себе си, рамо като на 
свое чедо.

Човекът Данчо Аданев е дълго-
годишен член на тракийското дру-
жество в град Казанлък и негов се-
кретар. Той е човек с богата душа 
и добро сърце. Готов на всеки да 
помогне, да утеши и да окуражи. 
Весел и добродушен, добронаме-
рен, пък и хубаво пее. Съхранил е 
в себе си всички нравствени чо-

вешки добродетели. Ще го видите 
да развява тракийското знаме, да 
носи плакати или венци на всички 
общоградски тържества. Момчето 
от село Хухла (Ивайловградско) е 
носител на тракийския дух, българ-
щината и националната гордост. 
Човек със здрави родови корени 
и памет. Тръгнем ли на екскурзии 
по родните места в Одринска и 
Беломорска Тракия, по стъпките 
на 23 Пехотен шипченски полк в 
Македония, запознава пътниците с 
географските обекти и най-вече с 
историческите събития, свързани 
с тези места. Рецитира подходящи 
стихотворения, разказва случки 
или пее...

Работлив, дисциплиниран, до-

бронамерен и всеотдаен Данчо 
носи в себе си пламъка и духа на 
тракийските българи, и най-вече 
характера на майка си, изстра-
далата тракийка баба Султанка. 
Тя работеше в училище „Христо 
Смирненски“. Към всички учите-
ли се обръщаше с „чедо“. Ще ми 
хване ръцете и ще каже: „студени 
са, сега ще сложа две-три дръвца 
в печката и ще ги сгрея“. Когато 
работеше все тъжни песни пееше, 
защото и душата и беше тъжна, 
като на всеки тракиец. Бях постра-
дала след катастрофа и като се 
върнах на работа баба Султанка 
дойде с китка мушкато в ръка и 
ми рече: „Чедо, отивам на църква 
да запаля една свещичка за твое 

здраве и да благодаря на Бог, че 
те поживи“.

По-късно разбрах, че Данчо е 
нейн син. Затова беше толкова до-
бър, работен и обичлив. Пее като 
майка си, състрадателен и всеот-
даен към семейството си, пък и 
краснописец. Въпреки неговите 
70 години никога не се оплака от 
многото задачи, които му поста-
вяхме ние и семейството – пее и 
ги изпълнява от сърце. Сърце, от-
дадено на другите, душа богата и 
прекрасна, затова всички го оби-
чаме и се учим от него. Ех, ако 
много хора имат неговото сърце, 
доброто ще възтържествува над 
омразата и родоотстъпничеството, 
в което живеем!

ДА ИМАШ СЪРЦЕТО НА ДАНЧО

  На олимпийската стълбичка със сребърен медал

  Паметната плоча пред родната къща в село Факия



основаването си. 
Тя бе отличена със 
специалната награ-
да на тракийското 
дружество „Георги 
Сапунаров“ на ре-
гионалния рецита-
торски конкурс на 
Младежкия център 
в Хасково. Малка-
та любителка на 
художе ственото 
слово вдъхновено 
изпълни поемата 
„Хаджи Димитър“ 
от Христо Ботев и 
спечели аплодис-
ментите на публи-
ката и оценката на 
журито. 

Заедно с читалище 
„Тракия 2008“ решихме 
да наградим участник за 
изпълнение на поезия на 
патриотична тема, а по-
водът  е 175-годишнината 
от рождението на Капи-
тан Петко войвода, каза 

Тракийци ги ценят и пазят. На 16 март  – Тодоров-
ден членовете на тракийското дружество „Лазар Ма-
джаров“ - Сливен, посетиха местността Тодоровото 
аязмо край Сливен. Родолюбиви сливналии – хрис-
тияни увековечили името Теодор – в красив църковен 
храм „Свети великомъченик Теодор Тирон“.

В топлия мартенски ден любители на природата и 
ценители на християнския празник изпълниха храма. 
След църковната празнична литургия посетители-
те наизлязоха в красиво подредения църковен двор. 
Изненада за всички – прозвучаването на тракийски 
песни от фолклорен певчески състав „Тракия пее“. За 
здраве, късмет и сила поздравлението бе отправено 
към всички именници на Тодоровден.

Раздадоха се обредни питки с меродия и червено 
вино за празника. Развеселени, доволни бяха всички.
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ПРЕДСТОЯЩО

Елена Алекова – София .............................3 април 1963 г.
д-р Атанас Щерев – София .......................4 април 1945 г.
Ина Лулчева – София ............................................ 4 април
Лъчезар Апостолов – Пловдив .................4 април 1940 г.
Донка Янева – София ...............................5 април 1942 г.
Петър Янков – Перник .............................6 април 1962 г.
Васил Михайлов – София .........................6 април 1938 г.
Георги Илиев – Пловдив .........................16 април 1932 г.
Мариана Ликова – Кърджали .................16 април 1938 г.
Кирил Киряков – Сливен .......................17 април 1953 г.
Петър Петров – Велики Преслав ...........27 април 1938 г.
Веска Димова – Варна .............................28 април 1957 г.

Централното ръководство на 
Съюза на тракийските дружества в България и 

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

Честито!

„Ñ ÏÅÑÍÈÒÅ ÍÀ 
ÊÀËÈÍÊÀ ÇÃÓÐÎÂÀ”ÊÀËÈÍÊÀ ÇÃÓÐÎÂÀ”

ÆÈÂÈ ÑÀ ÕÐÈÑÒÈßÍÑÊÈÒÅ 
ÎÁÈ×ÀÈ

По традиция и тази година тракийки от  
Хасково честваха международния ден на же-
ната – 8 март. Този път инициативата дойде 
от жените от фолклорната група „Тракийска 
дъга“ с ръководител Недялка

Демирева. За да бъде тържеството запом-
нящо жените от групата посветиха няколко 
от своите репетиции в разучаване на  нови 
песни, които бяха изпети на празника. Ос-
вен песните на тържеството бяха рецитирани 
стихове от наши поети, посветени на жената 
– майка и любеща съпруга в изпълнение на 
Катюша Димитрова и Станка Томова.

Приятна изненада за жените бяха цветята 
поднесени от Анета Георгиева като подарък 
от читалищното настоятелство.

ТРАКИЙКИ ОТ ХАСКОВО ЧЕСТВАХА 8 МАРТ

НАГРАДА ЗА МЛАДА 
РЕЦИТАТОРКА

Националният фолклорен конкурс „С песните на Ка-
линка Згурова“ се организира за четвърти път в Бургас. 
Тази година той ще се проведе на 11 май в Младеж-
кия културен център в Бургас, ул. „Гладстон“ 39. Ор-
ганизатори са Община Бургас, тракийското дружество 
„Странджа“, народно читалище „Преображение – 2017“ и 
Съюза на тракийските дружества в България – под па-
тронажа на кмета на Община Бургас Димитър Николов. 

Конкурсът е на името на голямата странджанска 
певица Калинка Згурова и има за цел да се популяри-
зира репертоара на певицата, да се съхранят песен-
ните образци на фолклорното богатство от Странджа 
и Тракия.

В конкурса „С песните на Калинка Згурова“ право 
на участие имат индивидуални изпълнители от всички 
възрастови групи, както и вокални групи за автентичен 
и обработен фолклор от цялата страна, също без огра-
ничение на възрастта. Всички участници изпълняват 
две песни, като едната задължително е от репертоара 
на певицата. За индивидуалните изпълнители, които ще 
се състезават за най-голямото отличие „Приз Калинка 
Згурова“ е препоръчително да изпълнят две песни от 
репертоара на певицата.

Класирането на участниците се извършва от жури в 
състав от професионалисти музиковеди и фолклористи. 
Председател на журито е Калинка Згурова. Класирани-
те изпълнители и групи в различните възрастови групи 
получават награди и дипломи. Заявки за участие по 
образец се приемат до 3 май 2019 г. на адрес 8000 
Бургас, бул. „Захари Стоянов“ 19 или на e-mail:konkurs_
kalinazgurova@abv.bg. За повече информация: Лазар 
Налбантов – 0888 49 59 59; офис на тракийското друже-
ство „Странджа“ в Бургас, тел. 0879909394.

ЗЛАТКА МИХАЙЛОВА

Елеонора Глухова от 
ОУ „Св.Св.Кирил и Ме-
тодий“ в хасковското село 
Малево донесе поредната 
награда на своето учили-
ще, което миналата годи-
на чества 140 години от 

Кирил Сарджев, пред-
седател на тракийското 
дружество. Той поднесе 
грамота и подарък на 
Елеонора и пожела на 
всички деца да обичат 
българското слово, да по-
знават добре българската 
история, в която достойно 
място заема легендарният  
Капитан Петко войвода.

Връчената награда е 
част от стремежа на тра-
кийската организация да 
подкрепя творческото 
развитие на децата в ре-
гиона.  Следващия месец 
пък дружеството ще връ-
чи своята традиционна 
награда на предстоящия 
конкурс за дебютна лите-
ратура „Южна пролет“.

Дълг е на тракийци и на 
тракийската организация да 
разкриват истината както за 
славната победа и чутовния 
подвиг при Одрин, така и за 
трагедията на тракийци, жерт-
ва на първия геноцид на ХХ 
век, в който 76 хиляди са уби-
ти, а 350 хиляди са били про-
гонени от родните си огнища. 
Той изтъкна, че дейността на 
Съюза все повече се насоч-
ва към младите, които трябва 
да приемат като своя тракий-
ската кауза, която е нацио-
нална общобългарска кауза. 
Към това ще бъде насочено 
и честването на 175-ата го-
дишнина от рождението на 

ТЪРЖЕСТВЕНО СЪБРАНИЕ...
Капитан Петко войвода. В 
прочувственото си слово 
доц. д-р Петър Ненков оп-
иса чудесата от героизъм 
на българските войници в 
обсадата на Одрин, чиято 
непревземаема според 
военните специалисти 
крепост бе превзета само 
за два дни. Във времето 

на исторически нихилизъм, 
който трови младите, трябва 
да им напомняме героичните 
страници на нашата история, 
а и трагичните, каквото е ге-
ноцидът над тракийските бъл-
гари. Съобщено бе, че е по-
лучен поздравителен адрес 
от президента Румен Радев, 
прочетено бе и приветствие 
от ВМРО – Пловдив. 

Доц. д-р Георги Йорданов 
връчи почетни грамоти на 
юбилярите от дружеството. 
Празничен концерт изнесе 
ансамбъл „Тракия“. По-рано 
сутринта в черквата „Св. св. 
Кирил и Методи“ отец Ангел 
отслужи молебен за загина-
лите тракийски българи.

Дълг е на тракийци и на 
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на Странджа
черното злато

Мнозина от жителите на 
Странджа - най-слабо насе-
лената планина у нас, очак-
ват с трепет Странджанския 
манов мед да получи офи-
циална европейска защита. 
Това ще бъде първият бъл-
гарски регистриран продукт 
със защитено наименование 
за произход, коментира съ-
ветникът по земеделие в Ев-
ропейския парламент Геор-
ги Събев. Но защитата има 
и множество практически 
ползи - тя ще даде тласък 
на местното производство, 
а пчеларите ще могат да 
получават по-добра цена за 
продукта си и да се отлича-
ват на пазара. Очаква се ев-
ропейската защита да стане 
факт до средата на тази го-
дина, ако няма възражения 
от страна на производители 
в ЕС или страни като Тур-
ция. 

За да получат право да 
произвеждат продукт с ети-
кет „Странджански манов 
мед“, пчеларите от плани-
ната трябва да подадат заяв-
ления в българското минис-
терство на земеделието. Ако 
направят това сега, те ще 
могат още този сезон да се 
възползват от европейската 
защита, тъй като проверки-
те дали производството им 
отговаря на изискванията 
и спецификациите отнемат 
няколко месеца. През тази 
процедура няма да минават 
единствено заявителите на 
регистрацията от Сдруже-
ние „Странджански манов 
мед“ с председател пчеларя 
Манол Тодоров, който има 
700 кошера. 

Но семейство Елена и 
Андрей Стойчеви, макар да 
са сред многобройните про-
изводители на манов мед в 
Странджа, очакващи с не-
търпение официалната му 
защита в Европейската ко-
мисия, ще трябва да минат 
през проверките. Стойчеви 
от пет години отглеждат 
пчели и произвеждат ма-
нов мед в малкотърновско-
то село Визица. „Вярваме, 
че регистрацията ще ни 
донесе ползи и се стараем 
да изпълним условията. Те 
не са само отглеждане на 
пчели в Странджа - доби-
ването на меда трябва да 
е в региона, пакетирането 
също. В момента няколко 
пчелари правят преработва-
телни предприятия за тази 
цел. Съхранението също 
трябва да е при определени 
условия в съдове от ино-
кс“, казва Андрей Стойчев, 
наследил уменията за про-
изводство на манов мед от 
своите предци.

Първите кошери семей-
ството поставя в двора на 
къщата на прадядото на 
Андрей, а пчелните семей-
ства са подарък от чичо му 
Иван. Макар повечето мъже 
в родата на Андрей да са 
произвеждали мед, а прадя-
до му Стойчо да е споменат 
като изтъкнат за времето 
си пчелар в краеведската 
книга за село Визица, иде-
ята да се занимава с пчели 
хрумва на Андрей внезап-
но. Съпругата му Елена се 
присъединява впоследствие 
към семейния бизнес. Тя е с 
френска филология, Андрей 
е ръководител движение в 
железопътния транспорт, но 
и двамата получават вдъх-
новение и удовлетворение 
от пчеларските си занима-
ния. В момента Стойчеви 

имат 126 кошера. Смятат да 
увеличат броя им, като съз-
дадат втори пчелин. Той ще 
бъде разположен в стран-
джанското село Стоилово, 
тъй като не е добре на едно 
място да се концентрират 
много пчелни колонии - па-
шата намалява и изхран-
ването им се затруднява, 
смята Андрей. По тази при-
чина семейството мести ко-
шерите от двора на къщата 
на наследствена нива извън 
с. Визица. Новият пчелин е 
наречен „Селище на пчели-
те“ и е често посещаван от 
деца в Общинския детски 
комплекс в Средец. Главно-
то, което Стойчеви казват 
на децата, е никога да не се 
отказват пред трудности-
те. „Пчеларството изисква 
време, силна физика, рабо-
та на открито. В нашия ра-
йон добивите не са високи, 
има години, когато са поч-
ти нулеви. Това е сериозно 
финансово и емоционално 
предизвикателство“, казва 

Андрей. Именно чувството, 
че си полезен, ги мотивира 
да продължат напред. На 
два пъти семейството успя-
ва да изнесе манов мед за 
Франция. „След първона-
чалния шок от тъмния цвят, 
медът ни много се е харесал 
там“, разказва Андрей. Но 
пчеларството не е печелене 
на бързи пари, добавя той. 
В Странджа вече има много 
млади хора, които произ-
веждат манов мед, просто за 
да си осигурят допълнител-
ни доходи. 

Като втори поминък за-
почва да добива такъв мед и 
Държавното горско стопан-
ство „Кости“ в едноименно-
то странджанско село. Гор-
ските работят по съвместен 
проект с Българското дру-
жество за защита на птици-
те, финансиран от Програма 
LIFE+ на Европейския съюз. 
По него горското стопанство 
произвежда качествен ма-
нов мед и благодарение на 
тази дейност се опазват мес-

тообитанията 
на защитена-
та по Закона 
за биологич-
ното разноо-
бразие дива 
птица - мал-
кият креслив 
орел. Стран-
джа е едно от 
естествените 
му местооби-

тания и идеята на проекта е 
да се опазват горите и мес-
тообитанията на птицата. 
За да не се секат дърветата, 
горското стопанство има 
друг източник на приходи 

- производството на манов 
мед и пчелен прашец. За 
да потръгнат нещата, мно-
го помагат работниците в 
Горското, които разбират 
от пчеларство и от години 
произвеждат мед. Имаме 
130 кошера - един пчелин 
на две места в гората, раз-
казва инж. Цветомир Генов, 
директор на Държавното 
горско стопанство „Кости“. 
Едната местност е до брега 
на Велека, непосредствено 
до границата с Турция. От 
видовете дъб тук изобил-
ства благунът, който създава 
най-благоприятната среда за 

добиване на Странджанския 
манов мед. Мястото е въз-
можно най-чистото в стра-
ната и преди 3 г. горското 
стопанство кандидатства по 
мярка 11 за биологично про-
изводство. 

„През 2018 г. очаквахме 
по-добра реколта, но точ-
но като събирахме меда, и 
започнаха дъждовете. Из-
вадихме по около 8 кг от 
кошер“, казва Цветомир 
Генов. Горското стопанство 
е регистрирано по Наредба 
26 и реализира меда и пра-
шеца на вътрешния пазар.
(„Дума“)

Мановият мед –

До средата на 2019 г. това 
ще бъде първият български 

регистриран продукт със защитено 
наименование за произход

 Семейство Стойчеви от пет години се занимава с пчеларство

 Пчелинът на ДГС „Кости“ е на едно от най-чистите места в Странджа


