
С едноминутно мълчание бе 
почетена паметта на почина-
лите членове на Върховния 
комитет: проф. Делчо По-
рязов, Тодор Коруев, Милка 
Спасова.

Красимир Премянов – 
председател на СТДБ изнесе 
доклад по отчета, в който 
подчерта, че въпреки труд-
ностите, дейността на Съюза 
през 2021 г. е била успешна.

В разискванията взеха 
участие член – кор. Иван 

Гранитски, Десислава Ко-
стова – член на ЦР на СТДБ 
и съпредседател на ТМСБ, 
Стефан Колев – председател 
на ТД „Странджа“, Бургас, 
Иванка Мечева – съпредсе-
дател на Тракийския женски 
съюз, Димо Карабелов – 
председател на Тракийската 
национална инициатива „По 
пътя на Преображенци.“

Членовете на Върховния 
комитет гласуваха и одобри-
ха единодушно доклада на 

председателя, отчета, фи-
нансовия отчет за 2021 г. и 
приеха план-програмата и 
бюджета за 2022 г. 

Представителите на ВК 
на СТДБ: член кор. проф. 
Георги Михов, Краснодар 
Беломорски – зам.-предсе-
дател на ЦР на СТДБ, Мария 
Божкова и отец Чъкърък по-
ложиха от името на тракий-
ци венец пред паметника на 
Капитан Петко войвода в Бо-
рисовата градина.

На 19 март т.г. в Дома на 
тракийци в София се прове-
де редовно годишно събра-
ние на Върховния комитет 
на Съюза на тракийските 
дружества в България. На за-
седанието присъстваха чле-
новете на Върховния коми-
тет, председатели и членове 
на тракийски дружества 
от страната. Присъства-
щите имаха удоволствието 
да бъдат поздравени с две 
прекрасни изпълнения от 
известния композитор Хай-
гашод Агасян, член на ВК на 
СТДБ.

Събранието протече при 
следния дневен ред: 1.Отчет 
за дейността на СТДБ за 2021 
г. 2. Отчет за изпълнението 
на бюджета на СТДБ за 2021 
г. 3. Приемане на план-про-
грама за дейността на СТДБ 
през 2022 г. 4. Приемане на 
бюджет на СТДБ за 2022 г. 5. 
Прекратяване на членство в 
СТДБ. 6. Приемане на нови 
членове в СТДБ. 7. Разни.

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

На 22 февруари 2022 г. на заседание 
на оперативното ръководство на СТДБ 
г-жа Мария Божкова, член на ВК на 
СТДБ и зам.-председател на софийско-
то тракийско дружество, бе наградена 
от председателя на Съюза г-н Краси-
мир Премянов с плакет „125 години ор-
ганизирано тракийско движение в Бъл-
гария“. Наградата є е връчена по повод 
нейния юбилей и за активен принос в 
дейността на СТДБ за разпростране-
ние на богатото историческо и култур-
но наследство на тракийските българи 
и на тяхната дългогодишна борба за 
обединение на Отечеството ни. 

Всички колеги изказват своите ис-
крени поздравления на г-жа Божко-
ва, като є пожелават дълъг житейски 
и творчески път, и все така неуморно 
да работи за защита на тракийската 
кауза! 
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Уважаеми колеги, 
Обществeният и културен живот в страната през 2021 го-

дина беше отново доминиран от Ковид пандемията, която 
логично се отрази и на дейността на Съюза на тракийските 
дружества в България. Сериозно допълнително препятствие 
беше и липсата на финансова субсидия. Въпреки това през 
изминалия отчетен период останахме верни на основните си 
принципи и продължихме да укрепваме авторитета на ор-
ганизацията  чрез достойното отбелязване на значими дати 
и събития от историята на тракийското движение. Трудно-
стите не ни пречупиха и проявихме присъщите ни твърдост, 
постоянство и професионализъм, за да изпълним с чест ва-
жните приоритети в съюзната ни дейност. Днес можем да 
отчетем, че СТДБ продължава с чест и достойнство да из-
пълнява основното си предназначение:

– да пази свято паметта и делото на дедите ни;
– да предава нататък добродетелите, традициите и бъл-

гарския дух с уважение към родовата памет, защото те съх-
раняват нашата идентичност;

– да утвърждава все така неотстъпно достоверен прочит на 
историята, защото и сегашните, и бъдещите поколения се нуж-
даят от подражание и примери за родолюбие и патриотизъм.

Всички инициативи, заложени в план-програмата 
за 2021 г., бяха подчинени на юбилейното честване на 
125-годишнината на организираното тракийско движе-
ние в България. Въпреки ограниченията успяхме успешно 
да проведем знаковите за организацията ни прояви: 

– Отбелязахме Деня на Тракия  на 26 март, когато отда-
дохме почит към воините, загинали из тракийските бойни 
полета и край Одрин, към трагичната съдба на тракийските 
бежанци с тържествени прояви из цялата страна. 

– По повод 125-годишнината от началото на организира-
ното тракийско движение съвместно с ТНИ бе подготвена 
изложба от фотоси с едноименното заглавие, която бе откри-
та в София на 8 май 2021 г. 

– Масово бяха посетени Съборът за отбелязване на 
118-годишнина на Илинденско-Преображенското въстание 
в с. Попови ливади на 31 юли 2021 г., Тракийският – събор 
поклонение на Илиева нива на 6 юни 2021 г. и на Петрова 
нива на 21 август, където с огромен успех бе представена 
изложбата „125 години организирано тракийско движение в 
България“, и се състоя научна конференция с участието на 
видни учени от ТНИ: проф. Васил Проданов, проф. Светло-
зар Елдъров, д-р Ваня Иванова, д-р Ваня Стоянова, проф. 
Боряна Бужашка. 

– Отдадохме почит в памет на загиналите в Илинденско-
Преображенското въстание в с. Славейно на 7 август 2021 г.

– Проведохме успешно и Националния тракийски фол-
клорен събор „Богородична стъпка“ на 28 и 29 септември 
2021 г. в Старозагорски минерални бани, Националния жен-
ски тракийски събор – поклонение в с. Аврен на 25 септем-
ври 2021 г., Националното тракийско поклонение  „Ден на 
тракийската памет“ в Маджарово на 2 октомври 2021 г. 

Активисти на ТД „Тракия“ – София, организираха и тър-
жествено почетоха годишнината от рождението на патрона на 
Съюза Капитан Петко войвода на 18 декември пред паметника 
в Борисовата градина в София, където бяха положени венци и 
цветя. Събитието бе отбелязано подобаващо и в други градо-
ве на страната от местните структури на СТДБ. На същия ден 
бе официално открита и изложбата „125 години организирано 
тракийско движение в България“ в гр. Одрин. На следващия 
ден, 19 декември представители на СТДБ участваха в праз-
ничната Коледна литургия на Старозагорския Митрополит 
Киприян в Църквата „Свети Георги“ в Одрин.

СТДБ продължава да поддържа добро взаимодействие 
с представителите на висшите административни държав-
ни институции: президентство, МС, министерство на кул-
турата, министерство на образованието, министерство на 
отбраната. Основните ни мероприятия бяха посетени от 
президента Румен Радев, вицепрезидента Илияна Йотова, 
служебния премиер Стефан Янев. Те изразиха по убедите-
лен начин ангажираността и съпричастността си към спра-
ведливата кауза и трагичната съдба на тракийските българи.

Продължават успешните и градивни отношения с РАО 
„Тракия“. Председателят на Съюза Красимир Премянов взе 
участие в разширените заседания на УС и работните срещи 
с кметовете на РАО „Тракия“ на 19 март 2021 г. в с. Могило-
во, в гр. Поморие на 16 юли 2021 г. и на 17 декември 2021 г. 
в гр. Стара Загора. 

Съвместно с ПК „Тракия“ СТДБ заяви категорична под-
крепа на президента Румен Радев и вицепрезидента Илияна 
Йотова по време на кандидат президентската им кампания. 

Успешни бяха и проведените местни инициативи на тра-
кийските дружества в страната. Те отбелязваха важни годиш-
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нини от историята на тракийските българи и бележити дати от 
националния календар чрез полагане на венци и организиране 
на чествания, спазвайки всички противоепидемични мерки. 

През последните години се обогати и разнообрази дей-
ността на Тракийския младежки съюз в България. Негови 
представители активно участваха в националните меропри-
ятия, организирани от СТДБ и от дружествата по места. Бяха 
реализирани и много самостоятелни прояви. Така например, 
по инициатива на ТМСБ в Районен съд – Димитровград, бе 
проведен симулиран съдебен процес относно претенциите 
на България към Турция за обезщетенията на тракийските 
бежанци и техните потомци. Участваха децата на ПГ „Проф. 
д-р Асен Златаров“ – Димитровград, които се превъплътиха 
в ролите на съдии, адвокати, експерти и свидетели. Предсе-
дателят на Районния съд прие инициативата на децата и пре-
достави съдебна зала за импровизираното дело. Учениците 
сами издириха международни договори и конвенции, както 
и историческите източници. Насоки им бяха дадени от съп-
редседателя на ТМСБ адвокат Десислава Костова, която бе и 
водещ на събитието, на което присъстваха: председателят на 
СТДБ Красимир Премянов, Цанко Атанасов-съпредседател 
на ТМСБ при СТДБ и председател на ТД „Одринска епо-
пея“ – Стара Загора, г-н Тодор Каваков – председател на ТД  
„Капитан Петко войвода“ – Димитровград, г-н Иван Мари-
нов председател на РС – Димитровград, г-н Атанас Палху-
тев – административен ръководител на РП – Димитровград, 
г-н Юлиян Семерджиев зам.-председателят на ОбС – Дими-
тровград, много ученици, младежи от ТМСБ.

През март 2018 г. група в състав съпредседателят на 
ТМСБ Десислава Костова, Светла Славова от Димитровград 
и Николай Хаджиев от Стара Загора посетиха Европарла-
мента в Брюксел по покана на евро депутата Петър Курум-
башев. На срещата присъстваха младежи от цялата страна. 
Бяха обменени редица идеи относно защитата на личните 
данни във връзка с технологиите.

В края на месец юни същата година по покана на Районен 
съд – Харманли, децата от ПГ„ Проф. д-р Асен Златаров“ 
– Димитровград, представиха симулирания процес и в РС – 
Харманли, за което получиха грамоти.

През ноември с. г. в Исторически музей в Димитров-
град беше реализирана проява, инициирана от децата от ПГ 
„Проф. д-р Асен Златаров“ в Димитровград. Те издириха 
информация за малко известни тракийски войводи и я пред-
ставиха по свой начин с мулти медийни презентации. Съби-
тието бе открито със стихотворение на тракийска тематика, 
изпълнено от 4-годишната Ния-Софи, и уважено от съп-
редседателя на ТМСБ и председател на ТД „Одринска епо-
пея“ – Стара Загора, Цанко Атанасов, председателя на ТД 
„Капитан Петко войвода“ – Димитровград, Тодор Каваков, 
председателя на РС – Димитровград, Иван Маринов, адми-
нистративния ръководител на РП – Димитровград, Атанас 
Палхутев, зам.-председателя на ОбС – Димитровград, Юли-
ян Семерджиев, много ученици, младежи от ТМСБ.

През април 2019 г. в Димитровград бе проведена кръгла 
маса на тема „Бъдещето на тракийската организация“, на 
която присъстваха младежи от цялата страна. Гости на съ-
битието бяха: председателят на СТДБ Красимир Премянов, 
съпредседателят на ТМСБ и председател на ТД „Одринска 
епопея“ – Стара Загора, Цанко Атанасов, председателят на 
ТД „Капитан Петко войвода“ – Димитровград,  Тодор Ка-
ваков, председателят на ТД -Ямбол, Михаил Вълов, предсе-
дателят на ТД – Сливен, Кирил Киряков, председателят на 
ТД – Асеновград, Ели Воденичарова, която подари на ТМСБ  
знаме по първообраза на знамето на ТМСБ от 1924 г.

Бяха проведени и редица национални съвети в гр. Стара 
Загора и Старозагорски бани.

През отчетния период ТМСБ при СТДБ бе представля-
ван от съпредседатели Десислава Костова от Димитровград 
и Цанко Атанасов от Стара Загора и секретар – Красимира 
Кирилова от гр. Харманли.

Бяха учредени и нови младежки дружества ТМД „Таню 
Войвода-Асеновград, ТМД „Рада Кравкова“ – Казанлък, 
ТМД „Георги Кондолов“ – Бургас, ТМД в гр. Карнобат и 
ТМД-Сливен.

Предстои учредяването на ТМД в гр. Поморие.
За съжаление, въпреки желанието ни, не успяхме да реа-

лизираме учредяването на ТМД в гр. Ивайловград, Маджа-
рово и Хасково. Надяваме се да успеем да привлечем по-ак-
тивно младежите от Бургас.

Младежите от ТМСБ при СТДБ редовно участваха  в тра-
диционния тракийски младежки събор Илиева нива. През 
2021 г. транспарантът с надпис ТМСБ бе носен от сестрич-
ките Гергана и Константина Петрови от гр. Хасково.

ТМСБ не беше изолиран от ситуацията в Съюза, свързана 

от напускането на 4 тракийски дружества. Бившият  предсе-
дател на ТМСБ Тодор Ангелов така и не предостави архива 
на ТМСБ за периода от 2014-2017 г.

Младежите в ТМСБ се опитаха да помогнат и в издирва-
нето на материали за злоупотреби с името на ТМСБ от Тодор 
Ангелов, които бяха представени на едно от съдебните дела, 
спечелено от СТДБ. Именно това дело доведе да постановя-
ване на забрана алтернативният СТД да използва това име. 

Със съдействието на Тодор Каваков, Михаил Вълов, Мар-
гарит Петров и ген. Тодор Бояджиев бе спечелено и делото, 
заведено против СТДБ от Нонка Матова, по което СТДБ бе 
представляван от съпредседателя на ТМСБ Десислава Ко-
стова.

Към момента ТМСБ се състои от 10 тракийски младежки 
дружества: 

1. ТМД „Стайко войвода“ – Димитровград, с председател 
Десислава Костова и секретар Николина Умурска. Сред чле-
новете на дружеството има адвокат, историк, учител, счето-
водител, инженер, 2-ма икономисти.  

2. ТМД „Капитан Петко войвода“ – Стара Загора, сред 
които има мениджър и няколко студенти.

3. ТД „Тракия“ – Свиленград, чийто председател е завър-
шил МИО и психология, а членовете са икономисти, социа-
лен работник и счетоводители.

4. ТМД –Харманли, в което има няколко учители
5. ТМД „Рада Кравкова“ –Казанлък – студенти
6.  ТМД „Таню Войвода“ – Асеновград – ученици
7. ТМД „Георги Кондолов“ – Бургас, в което членуват 

икономисти и студенти
8. ТМД Карнобат, в което членуват студенти
9. ТМД Созопол, в което членуват икономисти
10. ТМД Перник, в което членуват студенти
В ТМСБ при СТДБ членуват и физически лица: 
Милена Апостолова-социален педагог от Бургас, понас-

тоящем учител
Петър Иванов – със специалност „Туризъм“ от Варна
Светла Славова – учител от Димитровград
Петя Здравкова – юрист от Стара Загора
Павел Петков – Димитровград
Стойно Ангелов – Бургас
Съставът на ТМСБ при СТДБ се обновява постоянно 

предвид динамиката в отношенията.
През 2020 г. и 2021 г. предвид усложнената епидемична 

обстановка в страната ТМСБ почти не е реализирал дейност. 
Младежите се събираха спорадично от време на време и по 
места, но взеха активно участие  на съборите на Илиева нива 
и Маджарово, както и на „Богородична стъпка“.

ТМСБ винаги е имал подкрепата на СТДБ и лично на 
г-н Премянов, както и на председателите на дружествата по 
места.

Членовете на ТМСБ при СТДБ ще продължат да защита-
ват тракийската кауза и да привличат повече младежи. 

И през изтеклия период видни учени – представители на 
Тракийския научен институт, ярко присъстваха на всички 
мероприятия и чествания, организирани от Съюза, и бяха 
верни съратници и помощници. 

Работата на ТНИ през 2021 г. бе тематично свързана със 
125-годишнината от началото организираното тракийско 
движение в България. На нея бяха посветени няколко зна-
чими изяви:

• проведе се Национален средношколски конкурс за есе, 
организиран съвместно от СТДБ, ТНИ и Синдиката на бъл-
гарските учители; 

• изработи се документална изложба „125 години орга-
низирано тракийско движение в България“ в два варианта 
– за столицата 28 табла с текстове на български и английски 
език, и за страната 21 табла. С фотоси и документи тя разказ-
ва историята на тракийската организация в България от съз-
даването ù до днес. Автори на изложбата са проф. Светлозар 
Елдъров, проф. Б. Бужашка, д-р Ваня Стоянова. Изложбата 
бе представена с голям успех в София и в редица градове в 
страната в сътрудничество с тракийските дружества и об-
щинските ръководства по места. По време на подготовката 
ù се очерта необходимостта от създаване на собствен фото-
архив на организацията. Събраният за целта  разнообразен 
визуален материал може да стане част от него и да бъде из-
ползван в бъдещи  издания и  изяви на ТНИ и СТДБ;

• организирана бе и научна конференция на тема: „125 
години организирано тракийско движение в България“, 
проведена на 21 август 2021 г. на Петрова нива като част от 
програмата на Националния тракийски събор-поклонение. 
Тя бе посветена на проф. д-р Иван Филчев, почетен граж-
данин на Малко Търново и 
дългогодишен председател на 
Тракийския научен институт.

Продължение от 3-а стр.



С В  : Засилване влиянието на Съюза на тра-
кийските дружества в България като представител и защит-
ник на националните интереси, моралните и материални пра-
ва на тракийските българи и популяризиране на техните идеи.

С В  Д :
Укрепване на организационното състояние на СТДБ, на ос-

новните структури и тракийски дружества, членове на Съюза.
Отбелязване на значимите дати и събития от историята на 

тракийското движение, съгласно утвърдената план-програма 
от ВК на СТДБ, и по отделни програми, утвърдени между 
Централното ръководство и тракийските дружества, както и 
на значими национални събития от историята на България.

Работа по патриотичното възпитание и укрепване на нацио-
налното самосъзнание на българското население в Родопите.

Развиване на аудиторията на сайта на СТДБ и на в. „Тра-
кия“ и увеличаване на неговия абонамент.

Популяризиране на тракийското историческо и културно 
наследство. Поддържане паметта за миналото и защита на 
тракийската кауза.

Защита на интересите на тракийските дружества срещу 
всякакви опити за нарушаване единството и финансовата ста-
билност на Съюза на тракийската дружества в България, при-
веждане на финансовата дейност в съответствие с изисквания-
та на Устава и формиране на устойчиви източници на доходи, 
вкл. и чрез привличане на дарители и спомоществователи за 
финансово осигуряване на изпълнението на План-програмата.

С В  Т В     
С В Т  :
1. Отбелязване на 126 години от началото на организира-

ното тракийско движение отбелязване по отделна програма .
2. Завършване на творческата реализация на метростан-

ция „Тракия“.
3. Работа по подготовката на енциклопедия „Тракия“.
4. Отбелязване на 122 години от смъртта на Капитан Пе-

тко Войвода.
5. Тържествено честване на 26 март – Ден на Тракия и 

Одринската епопея, в София и в страната.
6. Отбелязване на 119 години от Илинденско-Преобра-

женското въстание
7. Отбелязване на 109 години от геноцида над тракийски-

те българи.
8. Отбелязване на 110 годишнината от началото на Първа-

та балканска война – 26.09.1912 г.
С В  М Т :

1. Да продължи отстояването на българското духовно на-
чало в църквите в Одрин и провеждането на тракийските съ-
бори и прояви там.

Отг. Красимир Премянов, председател на СТДБ; ЦР на СТДБ
Срок: Постоянен
2. Попълване на библиотечния фонд на Съюза и качването 

му в електронния архив.
Отг. Искра Чернева, отговорник за библиотеката
Срок: постоянен
3. Да продължи практиката за периодични срещи в раз-

лични формати с Регионалните съвети и тракийските друже-
ства по места.

Отг. Красимир Премянов, председател на СТДБ
Михаил Вълов, заместник-председател на ЦР на СТДБ
Краснодар Беломорски, заместник-председател на ЦР на 

СТДБ
Чавдар Георгиев и членовете  на ЦР на СТДБ
Председателите на ТД по места
Срок: Постоянен
4. Въвеждане на единните членски карти за всички чле-

нове на Съюза.
Отг. Стефан Начев – гл. секретар на СТДБ
Михаил Вълов, заместник-председател на ЦР на СТДБ
Чавдар Георгиев – член на ЦР на СТДБ
Председателите на ТД
Срок: 2022 г.
5. Засилване работата с индивидуалните членове чрез въз-

лагане на индивидуални поръчения и активното им включва-

не към дейността на Тракийската организация.
Отг. Красимир Премянов
Срок: Постоянен
6. Подпомагане с идеи и инициативи на новите тракий-

ски дружества за обогатяване на дейността им и активното 
им включване в живота на общините и районите, в които се 
намират.

Отг. Красимир Премянов; Членове на ЦР и на ТНИ
Срок: Постоянен
7. Защитаване на родовия български корен на ислямизира-

ното население срещу настъплението на неоосманизма.
Отг. Краснодар Беломорски, заместник-председател на 

ЦР на СТДБ,
ЦР на СТДБ
Директорът на ТНИ
Председателите на ТД в Смолян и Доспат, Търговище, 

умен, Сливен, Хасково и др.
Членовете на ВК на СТДБ от посочените региони
Председателя на ТМС и Т С
Срок: Постоянен
8. Разширяване на аудиторията на в. „Тракия“ и увелича-

ване на абонамента му.
Отг. д-р Ваня Иванова и редколегията
Председателите на ТД; 
Председателите на РС.
9. Привеждане на финансовата дейност на Съюза на тра-

кийските дружества в България в съответствие с изисквания-
та на Устава и формиране на устойчиви източници на доходи 
за финансово осигуряване на план-програмата.

Отг. Красимир Премянов, председател на СТДБ
член кор. Иван Гранитски
проф. Стати Статев
членовете  на ЦР на СТДБ
председателите на тракийските дружества
Даниела Хубчева 
Срок: постоянен

Брой 6  25 март 2022 г.

Продължение от 2-а стр.

ПЛАН  ПРОГРА А

Като лично постижение на ав-
торката, но и като значимо събитие 
в  научния живот на организация-
та трябва да се посочи книгата на 
д-р Ваня Ангелова Иванова - член 
на ТНИ, „Съюзът на тракийските 
дружества в България в битка за 
паметта и търсене на историческа 
справедливост 1990-2020 “, изда-
дена с решение на ЦР на СТДБ по 
повод на 125-годишнината на орга-
низираното тракийско движение.

Издаден бе календар „Тракия“ 
за 2022 г. с активното участие на 
д-р Ваня Стоянова. В ход е подго-
товка на поредния том от Извести-
ята на ТНИ.

ТНИ участваше във формиране-
то на позиции по различни въпроси 
и публичното им изразяване чрез 
различни декларации на ръковод-
ните органи на СТДБ.

С помощта на ръководството на 
СТДБ се проведоха различни ме-
роприятия на филиали на Тракий-
ския научен институт в страната. 
Варненският филиал на ТНИ стана 
съорганизатор на кръгла маса, про-
ведена на 3 декември 2021 г. във 
връзка с предстоящата 75-годиш-
нина от подписването на Парижкия 
мирен договор.

Членовете на ТНИ с публика-
ции и преки участия в печатните и 
електронните медии представиха и 
взеха отношение по редица теми, 
свързани с историята и актуалното 
състояние на Тракийския въпрос. 

Както всички публични дейнос-

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
ти в страната, така и работата на 
ТНИ бе подвластна на ограничени-
ята, наложени от пандемията. Това 
е и основната причина за скромни-
те по брой и обем изяви през изте-
клата 2021 г. Към това трябва да 
се добави и липсата на финансови 
средства. Материална и друга под-
крепа за своята дейност ТНИ по-
лучи, както обикновено, от СТДБ, 
макар самият той да бе лишен за 
втора поредна година от бюджетно 
финансиране. 

Тракийският женски съюз също 
бе активен участник в почти всич-
ки изяви на СТДБ. Негови пред-
ставители се включиха в поклоне-
нието - събор в с. Аврен в памет на 
избитите  42 жени и деца през 1913 
г. Въпреки усложнената пандемич-
на обстановка направи впечатле-
ние, че съборът беше посетен от 
много представители на тракийски 
дружества от Ямбол, Стара Загора, 
Димитровград, Крумовград, Кър-
джали и др. Особено внушителна 
бе групата тракийци от Поморие.

На проведения през 2020 г. съ-
бор имаше предложение да се из-
дирят наследници на жертвите, на 
които отдаваме почит. На събора 
през 2021 г. присъстваха предста-
вители на  наследниците на ня-
колко фамилии, които положиха 
своите цветя в знак на почит към 
паметта на сродниците си. По-го-
лямата част от наследниците на 
жертвите живеят в гр. Созопол и в 
сегашните условия за тях е трудно 
да присъстват на събора. Бе пред-
ложено от наследници на жертвите 
да се направи предложение пред  

БПЦ жените, загинали край Аврен, 
да бъдат обявени за мъченици за 
вярата.

През 2021 г. бе подготвена стра-
ница в Уикипедия за създателката 
на Т С Мара Михайлова. 

ТС  започна работа по реали-
зиране на идея за  поставяне на па-
метна плоча на мястото на къщата, 
в която е живяла Мария Тенишева 
Странджанската Баба Гонка  в гр. 

Бургас. В момента се работи за уто-
чняване на мястото, където се е на-
мирала къщата.

  През изминалата година 
женските секции към тракийските 
дружества участваха със свои ини-
циативи в дейността на дружества-
та, доколкото пандемичната обста-
новка позволяваше. 

Ценен и незаменим съратник 
в съюзния ни живот както винаги 
бе редакцията на в. „Тракия“ и на 
сайта. Редакторът на сайта и на 
вестника д-р Ваня Иванова с много 
отдаденост и професионализъм от-
разяваше навреме нашите прояви, 
публикувайки и много свои автор-
ски материали. Вестникът изли-
заше редовно - два пъти в месеца, 
въпреки ограниченията и отмяната 
на събития заради ковид мерките и 
ограниченото финансиране на Съ-
юза. Свои авторски материали на 
страниците на вестника публикува-
ха проф. Светлозар Елдъров, проф. 
Васил Проданов, д-р Ваня Ивано-
ва, д-р Ваня Стоянова, Стоян Рай-
чевски, Иван Гранитски и др. Бяха 
поместени и интервюта по значими 
теми от тракийската и национална 
история с Красимир Премянов, 

председател на СТДБ, с доц. Спас 
Ташев от БАН и др. Информация за 
всички актуални събития, годиш-
нини, чествания и интервюта бяха 
публикувани и на сайта на СТДБ.

През годината се положиха уси-
лия и бяха подредени офисите на 
СТДБ и всички важни документи 
бяха архивирани. Приведени са в 
красив и удобен за работа вид офи-
сът на ПК „Тракия“, ТД „Тракия“ - 
София, кабинетът на в. „Тракия“ и 
на ТНИ, председателският кабинет, 
библиотеката. 

През 2021 г. продължи обработ-
ката и систематизирането на книж-
ния фонд в библиотеката на СТДБ, 
комплектоването на снимковия и 
видео-материал за тракийското 
движение. Част от тях бяха подре-
дени в ремонтираните тавански по-
мещения. Сега библиотеката поз-
волява и посещения на читатели, 
които да прекарат приятни часове 
с любимата си книга. Основната ни 
цел е библиографското богатство, 
с което разполагаме, да бъде съх-
ранявано правилно, за да остане 
за поколенията като документално 
свидетелство за величавата и из-
пълнена с превратности история на 
тракийските българи.  

Изразяваме благодарност към 
ветераните-активисти на СТДБ, 
към структурите на Малоазийски-
те българи, към клуб „Родопи“ и 
към всички наши съратници от 
структурите по места, които в тези 
дни на изпитания за нашата воля и 
твърдост съумяха с много себеот-
даване да организират своите проя-
ви, без да подценяват противоепи-
демичните мерки. 

С огромна удовлетвореност от-
белязваме и факта, че по предло-

жение на ЦР на СТДБ изтъкнатата 
тракийка и талантлива народна 
певица, странджанският славей 
Калинка Згурова бе  удостоена с 
почетен знак на Президента Румен 
Радев.

През изминалата година, за 
съжаление, се разделихме със за-
бележителни личности - видните 
тракийци и общественици Тодор 
Коруев - гл. редактор на в. „Тра-
кия“, и Илия Илиев - председател 
на ТД в Нова Загора. Дълбоко скър-
бим за тях

Уважаеми колеги, тракийци,  
всичко изброено до тук ни дава 
основание да изразим  своята убе-
деност, че нашият Съюз  е дееспо-
собен, активен и остава верен на 
заветните си родолюбиви прин-
ципи, а това значи, че ще го има  

е го има въпреки трудностите и 
изпитанията пред нас, защото раз-
полагаме с огромно богатство  - на-
шите верни съмишленици, предани 
членове и активисти, които вдъхват 
живот и смисъл на  организацията 
ни. Те именно са носителите и съх-
раняват за поколенията народната 
памет за драматичната съдба и ис-
тория на тракийци и са гарант, че 
каузата ни няма да загине, и тра-
кийското дело ще пребъде,  нашата 
България ще пребъде  

зготвили:
Искра Чернева
Зорница Радонова
д-р Ваня Стоянова
д-р Ваня Иванова
Светлана Пълева
Десислава Костова
Недялко Комнев
Величко Пачилов
Иванка Мечева

НА СЪЮЗА НА ТРАКИЙСКИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ ЗА 2022 Г
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Стоянова. Тя беше представена в София, Бур-
гас, Търговище, Хасково, Харманли, Ямбол, 
Стара Загора, Свиленград, Гоце Делчев. В 
Одрин изложбата бе представена съвместно с 
Генералното консулство в църквата „Св. Кон-
стантин и Елена“. Предстои да бъде показана 
в Пловдив, Варна, Созопол и др. градове, как-
то и в НС в навечерието на 26 март т.г.

Добър отзвук сред средношколците полу-
чи обявеният от СТДБ, Тракийския научен 
институт и Синдиката на българските учи-
тели Национален средношколски конкурс за 
есе, посветен на 125-ата годишнина от нача-
лото на организираното тракийско движение 
в България. 

Благодарение на положените усилия от 
председателите на тракийските дружества и 
на нашите членове проведохме традицион-
ното младежко поклонение на Илиева нива 
на 6 юни 2021 г., отдадохме почит в памет 
на загиналите в Илинденско-Преображен-
ското въстание в с. Славейно на 7 август 
2021 г., на Петрова нива на 21 август. Про-
ведохме успешно Националния тракийски 
фолклорен събор „Богородична стъпка“ на 
28 и 29 септември 2021 г. в Старозагорски 
минерални бани, Националния женски тра-
кийски събор – поклонение в с. Аврен на 25 
септември 2021 г., Националното тракийско 
поклонение  „Ден на тракийската памет“ в 
Маджарово на 2 октомври 2021 г. Тези наши 
прояви бяха уважени от президента на Ре-
публика България Румен Радев, от вицепре-
зидента Илияна Йотова, от председателя на 
МС Стефан Янев. В проявите активно се 
включиха кметове на общини, областни уп-
равители и общински съветници, народни 
представители. Посочените масови прояви 
на Тракийската организация бяха осъщест-
вени с активното участие и роля на кмета 
на Малко Търново Илиян Янчев, кмета на 
Ивайловград Диана Овчарова, кмета на 
Маджарово Ерджан Юсуф, кмета на Кру-
мовград Себихан Мехмед, кмета на София 
Йорданка Фандъкова. Активно съдействие 
в организирането на тракийските проявите 
оказваха Димитър Николов – кмет на Бургас, 
Владимир  Москов – кмет на Гоце Делчев, 
д-р Дарин Димитров – кмет на Търговище. 

Специално искам да подчертая приноса 
на ръководството на Коалиция „БСП за Бъл-
гария“.

През 2021 г. продължихме партн орството 
и активното взаимодействие с Регионалната 
асоциация на общините „Тракия“, с която 
съвместно полагаме усилия за подобряване 
на социално – икономическото развитие на 
общините, населени с тракийски българи.

Искам да изразя специална благодарност 
на Старозагорския митрополит Киприян – 
член на ЦР на СТДБ, за активното му учас-
тие във всички наши прояви и за доброто 
взаимодействие с БПЦ.

Както посочих, през изминалата година 
продължихме нашето пълноценно партн ор-
ство със Съюза на офицерите и сержантите 
от запаса и резерва, Федерацията за дружба  
с народите на Русия и ОНД и с други парт-
н орски организации.

Уважаеми тракийци,
През м. май проведохме отчетно-избор-

ното събрание на ВК на СТДБ, на което ново 
развитие получиха приоритетите на нашата 
организация, сред които борбата за запазване 
на автентичния характер на събитията, свър-
зани с нашата героична история и отбелязва-
не на важните събития от нея, запазването на 
паметта и културното наследство на тракий-
ските българи и насочване на дейността към 
младото поколение и неговото възпитание в 
дух на патриотизъм и родолюбие. 

Върховният комитет направи необходи-
мите промени в състава си, с които доприне-
се за укрепване на неговата дееспособност. 
Надявам се, че през настоящата година ня-
кои от проявите, на които пандемията попре-
чи да бъдат реализирани, ще бъдат проведе-
ни и ще продължим традициите.

Искам да кажа няколко думи за организа-
ционното състояние на нашия Съюз. Отидоха 
си от този свят значими фигури в тракийско-
то движение – ръководители на дружества, 
членове на Върховния комитет. Надявам се, 
че ще успеем с колективни усилия да продъл-
жим тяхното дело. Новите председатели на 
тракийски дружества, които бяха избрани на 
мястото на стари членове на ВК, които пред-
лагаме сега да бъдат избрани като членове на 
ВК, ще успеят да осигурят активна дейност 
на ръководените от тях структури.

През изминалата година структурите, 
свързани със СТДБ, активно се справяха 
с преодоляване на трудностите и запазиха 
своята активна роля в тракийското движение. 
Искам да посоча като пример Тракийския на-
учен институт начело с чл.-кор. проф. Васил 
Проданов и д-р Ваня Стоянова, ръководство-
то на в. „Тракия“ и уебсайта начело с д-р Ваня 
Иванова, дейността на Тракийския женски 
съюз начело с Елена Мурджева и Ваня Мече-
ва и на Тракийския младежки съюз, воден от 
Цанко Атанасов и Десислава Костова.  Бла-
годаря на техните ръководства, че умело се 
справяха с трудностите, и запазиха активната 
роля на посочените тракийски структури. Ус-
пяваме да укрепим дейността на тракийски-
те дружества, да разширим техния обхват и 
членски състав там, където изключените от 
СТДБ председатели инициираха напускане 
на организацията. елая успех на Регионал-
ното тракийско дружество във Варна с пред-
седател Станка Димитрова, на ТД  „Тракийско 
сърце“ в Кърджали, оглавявано от Марияна 

икова, ТД „Странджа“ в Бургас, оглавявано 
от Стефан Колев, и ТД в Пловдив начело с д-р 
Георги Йорданов. Осигурихме пълноценно-
то функциониране на филиала на ТНИ във 
Варна, начело с проф. Геновева Михова, и в 
Кърджали, начело с Даниела Коджаманова. 

Искам да отбележа изключително цен-
ното и ползотворно партн орство с ПК 
„Тракия“, чрез което бяха номинирани като 
кандидати за народни представители наши 
тракийци – Стефан Начев, Десислава  Ко-
стова, д-р Динко Странски, проф. Маринела 
Грудева. Нашите усилия в тази посока тряб-
ва да продължат, за да осигурим трибуна на 
тракийци в Парламента. 

Поради финансови съображения не мо-
жахме да издадем Известията на Тракийския 
научен институт, както и други издания на 
активисти на тракийска тематика. Но със 
заеми и спонсорство успяхме да осигурим 
провеждането на основните дейности, зало-
жени в план-програмата.

Правейки равносметка на дейността ни 
през изминалата година,  трябва да отдадем 
своето уважение и благодарност към орга-

низаторите и участниците в мероприятията 
на Културен клуб „Тракия“. Благодарение на 
нашия колега и приятел, член на ЦР и ВК на 
СТДБ член-кор. проф. Иван Гранитски клу-
бът се превърна в притегателен център за из-
явени български писатели, поети, интелек-
туалци, художници, чиито творчески вечери 
събират тракийци, дипломати, приятели и 
сподвижници на тракийската кауза.

Специално внимание искам да отделя на 
привлечените като помощници адвокати и 
на членовете на ръководството Десислава  
Костова и Ангел Петров, които безкористно 
осигуриха съдебна защита на нашите инте-
реси. Искам да им благодаря за тяхната съ-
причастност към тракийската кауза.

Уважаеми тракийци,
Всички ние – тракийските дружества като 

водещи, структурите на Съюза, членовете на 
Върховния комитет и на Централното ръко-
водство, заместник-председателите на Вър-
ховния комитет, носим отговорност за бъде-
щето на организацията. е поясня, че става 
дума за нейното подмладяване и привличане 
на млади и активни личности. За тази цел за-
лагаме нашите надежди на ТМС и неговото 
ръководство, както и на председателите на 
Тракийските дружества.

Предстои ни реализацията на две големи 
задачи – метростанция „Тракия“, нейното 
оформяне в духа на нашата история и тради-
ции и изготвянето на енциклопедия „Тракия“. 
Въпросът с издаването на енциклопедията е 
идея, заложена от нашите предшественици, 
но не реализирана до днес поради липса на 
финанси. Централното ръководство счита, че 
е въпрос на престиж да реализираме изгот-
вянето и отпечатването на изданието. Нещо 
повече, то носи отговорност да създаде та-
кава организация за нейната подготовка и 
отпечатване, която да доведе идеята до успе-
шен завършек. Припомням, че заедно с ТНИ 
имаме договор с БАН да реализираме този 
проект, който има огромно значение – научно 
познавателно и образователно. 

Нашите неимоверни усилия, в т.ч. и лич-
но мои, реализирани чрез контакти с инсти-
туции, политически лидери и депутати, бяха 
свързани с осигуряване на финансиране, 
което да осигури нормалното функционира-
не на Съюза и издаването на енциклопедия 
„Тракия“. Надявам се, че в близките две го-
дини енциклопедията ще види бял свят.

Изказвам специална благодарност за 
подкрепата на ръководството на парламен-
тарната група на „БСП за България“, на 
зам.-председателите на Върховния комитет: 
Петър Янков, Маргарит Петров, Гено Пу-
хов, Кирил Киряков, на зам.-председателите 
на Централното ръководство на СТДБ: ген. 
Тодор Бояджиев, Михаил Вълов, Краснодар 
Беломорски, на главния секретар Стефан 
Начев,  на всички членове на ЦР, на предсе-
дателя на Тракийския женски съюз Иванка 
Мечева, на съпредседателите на Тракийския 
младежки съюз в България Десислава Ко-
стова и Цанко Атанасов, на чл.-кор. проф. 
Васил Проданов – председател на Тракий-
ския научен институт, на председателя на 
клуб „Родопи“ и член на ВК - Величко Пачи-
лов, на Клуба на ветераните с председател и 
член на ВК Недялко Комнев, на председате-
лите на тракийските дружества и на всички 
наши членове, с които успяхме достойно да 
честваме 125-ата годишнина на Тракийската 
организация. Искам специално да отбележа 
приноса на члена на ВК – г-н Румен Янков, 
за оказаното съдействие за подпомагане на 
дейността на СТДБ. Благодаря на Камен 
Ананиев, Павлин Николов, Веселин Балев 
за новия функционален и естетически вид 
на помещението на Тракийския клуб във Ва-
рна, както и на Петър Кънев, оказал голяма 
помощ за абонамента за вестник „Тракия“.  

Благодаря за вниманието  

Уважаеми колеги, 
Уважаеми тракийци,
С известно закъснение по отношение на 

първоначалната дата провеждаме днешния 
Върховен комитет, на който трябва да отче-
тем дейността си през 2021 г. Всички разпо-
лагате с отчет, затова ще се опитам да мар-
кирам няколко съществени момента, имащи 
отношение към темата.

На всички обществени организации, пар-
тии и институции, в т.ч. и на Тракийската 
организация, продължилата и през 2021 г. 
пандемия създаде огромни трудности за 
нормална дейност. 

На второ място искам да подчертая, че 
нашата дейност се провеждаше в затруднена 
политическа обстановка, тъй като се прове-
доха три последователни избора за Народно 
събрание, както и за Президент и Вицепре-
зидент на Република България, които анга-
жираха дневния ред на българското обще-
ство, в т.ч. и на нашия тракийски актив, и на 
членовете на тракийските дружества.

Не на последно място по важност нашата 
дейност се провеждаше в условия на сложна 
международна обстановка, която пряко или 
косвено влияеше на дейността на всички 
институции, на обществото и на нашата ор-
ганизация. Тези проблеми имаха геополити-
чески и регионални измерения.  

В геополитически план съществуващите 
противоречия между големите държави и 
сблъсъкът на интересите в областта на си-
гурността, икономиката, енергетиката, фи-
нансите и международната търговия рефлек-
тираха върху социалното и материално 
положение на българските граждани.

В регионален план водеща стана темата 
за нашите взаимоотношения с Република 
Северна Македония, която има връзка и с 
историческите борби на тракийските бълга-
ри за национално освобождение и обедине-
ние на България. Посочвам всичко това, за 
да подчертая при какви усложнени условия 
функционираше нашата организация, които 
ограничаваха до голяма степен възможност-
та на нашите членове да участват пълноцен-
но в дейността на Съюза. В същото време 
искам да споделя моето лично удовлетворе-
ние, че организацията във висока степен из-
пълни утвърдените цели, задачи и меропри-
ятия в план-програмата си за 2021 г.

Наша главна задача бе да съхраним мяс-
тото и ролята, които сме си извоювали на 
водеща организация, отстояваща национал-
ните интереси и правата на тракийските бъл-
гари. Ето защо по всички актуални и важни 
въпроси на вътрешната и външна политика 
сме изразявали нашето отношение чрез де-
кларации на Централното ръководство, на 
председателя на СТДБ и чрез годишните де-
кларации, приемани от Върховния комитет.

По силата на създадената вече традиция, 
всяка година ние посвещаваме своята дей-
ност на важно събитие в историята на тра-
кийското движение. Изминалата година пос-
ветихме на 125-ата годишнина от началото на 
организираното тракийско движение в Бъл-
гария. Както всички знаете, отбелязването на 
тази годишнина беше свързано със специална 
програма, утвърдена от ЦР и ВК на СТДБ. В 
нея важно място зае издаването на моногра-
фия от д-р Ваня Иванова и на други издания, 
посветени на дейността на организацията. 
Те имаха за цел да оставят писмен документ 
за извършеното през последните 10 години. 
Подготвените издания, както и специално 
изготвените юбилейни отличия и материали, 
бяха приети добре от тракийската обществе-
ност и от ръководителите на институциите. 

На особено внимание се радваше излож-
бата, посветена на 125-годишнината от на-
чалото на организираното тракийско движе-
ние, изготвена от името на СТДБ и ТНИ от 
авторски колектив в състав: проф. Светлозар 
Елдъров, проф. Боряна Бужашка и д-р Ваня 

Брой 6    26 март 2022 г.

ДОКЛАД НА КРАСИ ИР ПРЕ ЯНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТДБ  
ПРЕД ВЪР ОВНИЯ КО ИТЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА ПРЕЗ 2021 Ã.



Брой 6  25 март 2022 г.

рез 2022 г. се навършват 110 годи-
ни от началото на Балканските войни 
1 12 1 1  г., които слагат съдбовен отпеча-
тък върху развитието на българския народ и 
държава. Те оставят белег в живота на вся-
ко семейство и населено място, в родовата 
памет на участниците в тях – на фронта и 
в тила, сред бежанците и приемащите ги в 
страната българи. Именно към тях искаме 
да насочим вниманието на учениците, които 
проявяват интерес към българската история, 
към миналото на Тракия, на родния край на 
предците си. 

Т  на конкурса е да насърчи мла-
дите хора да направят проучване на съби-
тия от местната и националната история, 
на паметници и исторически местности, на 
изявени фигури и обикновени хора, свърза-
ни с:

• борбата на тракийските българи за на-
ционално освобождение и обединение;

• съдбата им на бежанци, намерили под-
слон в  майката-родина, но запазили спомена 
за родния край и родовия си корен;

• личности, организации и събития от ис-
торията на Тракийската организация в Бъл-
гария;

УС В  за участие в конкурса: 
• Участници могат да бъдат учениците на 

възраст от 14 до 19 години от всички видо-
ве образователни институции в страната и в 
чужбина. 

• Текстовете трябва да бъдат в обем до 15 
стандартни страници 1800 знака на страни-
ца  или до 27 000 знака с интервалите .

• Краен срок за изпращане на разработки-
те: 30 септември 2022 г. 

Т  за оценяване на разработ-
ките:

• Исторически познания
• Езикова култура и стил
• Авторски подход и интерпретация
• Оригиналност и творческо мислене

Б  УС В :
Препоръчително е писмените работи да 

минат на вътрешен подбор сред колегите 
специалисти по училища.

Участниците да бъдат предупредени, че 
материалите не се връщат. 

Съорганизаторите си запазват правото 
най-добрите творби да бъдат публикувани в 
печатни издания, при възможност да се изда-
де сборник, а с рисунките – календар, които 
да се ползват с благотворителни цели.

Моля, обърнете внимание
• По отношение на авторските права след-

ва да се има предвид, че участвайки в кон-
курса, предоставяте авторските права над 
Вашата творба на организаторите.

• По отношение на съхранението на твор-
бите следва да имате предвид, че те няма да 
бъдат връщани и могат да бъдат използвани 
за изложби, интернет страници, плакати, 
публикации.

• С явяването за получаване на награда 
участниците и техните родители се съглася-
ват да бъдат заснемани и материалът да бъде 
излъчван публикуван в публичното прос-
транство без каквото и да е допълнително 
възнаграждение от страна на съорганизато-
рите.

• Творбите трябва да бъдат подадени 
според регламента, като неотговарящите на 
изискванията му няма да бъдат допуснати в 
конкурса.

СЪЮЗЪТ НА ТРАКИЙСКИТЕ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ И ТРАКИЙСКИЯТ 
НАУЧЕН ИНСТИТУТ  СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА ОН  

ОБЯВЯВАТ НА ИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ  РАЗКАЗ И РИСУНКА  
ПОСВЕТЕН НА 110 ГОДИНИ ОТ НАЧАЛОТО НА БАЛКАНСКИТЕ ВОЙНИ 

адължително условие е всяка творба 
да бъде придружена от попълнен форму-
ляр за участие, който може да се изтегли 
от сайта на СТДБ. Той трябва да съдържа: 

 трите имена на участника, адрес, 
както и координати телефон, електронна 
поща  за контакт, възраст, клас, училище или 
извънучилищно звено с пощенски адрес, 
електронен адрес и телефон, име на учителя 
и негов телефон, името на директора на учи-
лището, името на учителя - консултант.

 декларацията от родителите 
В случай, че при предаването на твор-

бата, кандидатът в конкурса не използва 
типовата бланка на ормуляр за учас-
тие , а друг подходя  придружава  до-
кумент в свободен текст, задължително 
трябва да се посочи:

  Информация за автора на творба-
та - трите имена на участника, адрес, както 
и координати телефон, електронна поща  за 
контакт, възраст, клас, училище или извъну-
чилищно звено с пощенски адрес, електро-
нен адрес и телефон, име на учителя ако има 
учител – консултант или научен ръководи-
тел  и негов телефон, името на директора на 
училището.

 Да включи в свободния текст на до-
кумента следното: „С настоящото деклари-
рам своето съгласие предадената творба да 

бъде публикувана и използвана в различни 
издания за целите на Конкурса.“

яма да бъдат допуснати до оценяване 
творби, за които не е получено изричното 
писмено съгласие на автора.

• Организаторите на Конкурса не отгова-
рят и не могат да бъдат привлечени в съдеб-
ни дела, свързани със собственост на регис-
триран профил.

• Организаторите на Конкурса си запазват 
правото да не допуснат до участие творби с 
неприлично съдържание.

• Организаторите на Конкурса не носят 
отговорност, ако въпреки надлежната про-
верка не установи, че участник ци са изпра-
тили творби, които вече са отпечатвани пуб-
ликувани  в печатни или интернет издания 
към момента на обявяването на Конкурса и
или, с които са участвали в други подобни 
конкурси. В тези случаи отговорността за 
нарушаването на Регламента на Конкурса е 
изцяло на участника, който го е допуснал, 
като при установяване на подобно обстоя-
телство след награждаването на такъв участ-
ник, Организаторите имат право да откажат 
да подкрепят идеята на участника, нарушил 
правилата, и да изиска връщане на връчена-
та награда.

• Организаторите на Конкурса не носят 
отговорност за злоупотреби на лица към 

трети лица с използване попълване на техни 
данни.

• Организаторите на Конкурса не носят 
отговорност за погрешни или непълни дан-
ни за контакт на участниците в Конкурса.

• Творби, които не отговарят на условията 
по този Регламент, няма да участват в кла-
сирането. 

езултатите от конкурса е бъдат обя-
вени на сайта на Съюза на тракийските 
дружества в България СТДБ  и във вест-
ник Тракия .

осителите на награди е бъдат опре-
делени от компетентно жури, с участие на 
представители от Т . аградата за пър-
вите трима най-добре представили се на 
конкурса е бъде финансова, а творбите 
им е бъдат публикувани на сайта на Съ-
юза на тракийските дружества в България и 
на страниците на в. „Тракия“.

Т СТ В Т   СУ Т , на 
хартиен или електронен носител, се при-
емат на адрес:

СТДБ, София, ул. Стефан Караджа  7а
или на - : .

а тях трябва да бъде изписано: а 
конкурса 110 години от началото на Бал-
канските войни  1 12-1 1 .

Успех на участниците

МИРОСЛАВ ВАСИЛЕВ, БНР – РАДИО СТАРА ЗАГОРА

Първата извънстолична радиостанция на БНР – Радио Стара 
Загора организира поредното издание на Националния ради-
оконкурс за млади изпълнители на български народни песни 
„Славейче 2022“. Конкурсът е музикална емблема на Радио 
Стара Загора и на Българското национално радио в полето на 
фолклорната музика.

За участие се допускат деца от цялата страна, разделени в 
три възрастови групи – до 7, до 12 и до 1  навършени години. В 
отделна категория се надпяват учениците от специализираните 
училища по изкуствата и паралелки с разширено изучаване на 
музика.

Настоящото издание ще се проведе на  и 10 април 2022 
г. от 10 часа в егионалната библиотека ахарий няже-
ски   Стара агора. Необходимо е участниците да изпълнят 
две хороводни народни песни, а навършилите 12 години – една 
хороводна и една безцензурна песен. Условието е песните да 
бъдат оригинални традиционни образци от съответните фол-
клорни области на изпълнителите, като се представят в „чист 
вид“ акапелно , без музикален съпровод и авторска намеса. По 
този начин Радио Стара Загора стимулира издирването на от-
давна забравени или непознати песенни образци от селището 
или региона, към който принадлежат. 

а участие в конкурса не се изисква такса. райният 
срок за подаване на заявки е  април 2022 г.

Голямата награда за младите таланти, класирани на първо 
място е професионален звукозапис със специален аранжимент, 
продуциран от Радио Стара Загора, а от всички лауреати в над-
пяването слушателите ще имат възможност да гласуват за пе-
сен на слушателя.

Специален член на журито ще бъде младата певица Петя 
Панева – победител в музикалното реалити предаване „Гласът 
на България“, солист на народния оркестър на БНР.

Допълнителна информация за регламента и заявка за учас-
тие – телефон 042 616-414, както и на сайта на Радио Стара 
Загора. 

Детският радиоконкурс „Славейче“ е една от най-автори-
тетните изяви на Радио Стара Загора в областта на фолклора. 
Началото е поставено през 1994 г. по идея на дългогодишния 
радиожурналист Здравка Димова в партн орство с музикалния 
редактор Кинка Ватева. В първите издания се състезават певци 
и инструменталисти, а в последствие конкурсът протича изця-
ло в песенен формат.   

дравко еоргиев, директор на адио Стара агора:
„Нашият конкурс е дал старт на много певци, които „Сла-

вейче“ откри, даде им възможност да станат едни известни бъл-
гарски артисти. Конкурсът се превърна в мит, защото той носи 
много история и детски усмивки. Винаги даваме широка попу-
лярност и възможност на децата да се радват, да горят с този 
конкурс, да покажат най-доброто и накрая да получат своето 
макар и по детски – професионално удовлетворение. За тях е 
много важно да усетят мириса на студиото, как става качество-
то, как от една невинно изпята детска песен може да се получи 
нещо съвършено, защото детските гласове са съвършени. Рабо-
тейки с професионалисти, ние искаме да ги въодушевим – да 
изпълняват български народни песни, да отстояват каузата на 
българското народно творчество и все повече да ни радват, ко-
гато станат едни прекрасни изпълнители“. 

дравка Димова, инициатор на конкурса латен фонд 
на адио Стара агора :

„Славейче“ излетя изпод крилото на предаването „Пъстра 
броеница“. Ние следим развитието на нашите лауреати и им 
се радваме, защото всички защитават в бъдеще своя талант и 
постъпват в музикалните училища, получават признания и от-
личия на други конкурси, но тяхното самочувствие идва най-
напред от „Славейче“. Изпълненията им звучат първо в про-
грамите на Радио Стара Загора и Националното радио наред 
със звездите в българския фолклор. Много инструменталисти 
признаха, че първата голяма сцена, самочувствието на можещи 
им даде Радио Стара Загора и никога не трябва да забравят, че 
„Славейче“ е първото им стъпало към голямото изкуство“. 

В 85-годишната история на Радио Стара Загора българската 
народна музика се ползва с особена привилегия и признание. 
Нейните почитатели от първите предавания до днес остават все 
така верни. Конкурсът „Славейче“ е модерна форма за изява на 
даровити деца. Като лауреати на този конкурс пред микрофона 
на Радио Стара Загора първи запяват изтъкнати професионални 
певци, солисти на Оркестъра за народна музика на БНР. Сред 
тях са имената на Дарина Славчева, еня Казакова, Ивелина 
Димова, Пепи Христозова, Деси Слава, Николай Урумов, Ди-
митър Арнаудов, азар Налбантов, Костадин Михайлов, за 
първи път в ефира прозвучават мелодиите на инструменталис-
тите Добромир Велев, Явор Бобев, Петко Янг озов, Никола 
Гайдаров и много други талантливи изпълнители.

„Славейче“ се провежда под специалната грижа на редколе-
гията на Радио Стара Загора и е част от културното богатство 
на града и Българското национално радио.

РАДИО СТАРА ЗАГОРА ОРГАНИЗИРА  НА ИОНАЛЕН РАДИОКОНКУРС СЛАВЕЙЧЕ



Продължение от предишния брой

ИВАНКА МЕЧЕВА

Вторият тракиец, обявен за 
почетен гражданин на Стара 
Загора, е обичания от целия ни 
народ акт ор Васил Михай-
лов. Предложението за награ-
дата е от името на ТД „Одрин-
ска епопея“ през 1995 г.  

Васил Михайлов е роден на 
06.04.1938 г. в Стара Загора. 
След завършване на средно 
образование започва работа 
в завод „Светлина“ в града 
като шлосер-матричар, където 
достига до майсторския  пети 
разряд. Аз се запознах с Васил 
Михайлов през 1985 г. в същия 
завод, където работех от някол-
ко години. Беше му се развали-
ла колата, пътувайки за участие 
в Бургас, и се обърна към спе-
циалистите в завода за ремонт. 
Директорът и аз го приехме. В 
цеха, където е работил, имаше 
голям портрет на Васил Михай-
лов в ролята на Капитан Петко 
войвода. Този портрет показ-
ваше любовта и уважението 
на работниците, с които Васил 
Михайлов е работил. След про-
мените през 1989 г. ТД „Одрин-
ска епопея“ поддържаше много 
близки отношения с него. И 
сега той често се обажда по те-
лефона на „моята кака Петра“. 

През 1994 г. в Стара Загора 
ТД „Одринска епопея“ органи-
зира тържества за честване на 
150-годишнината на Капитан 
Петко войвода. Негово Висо-
копреосвещенство митрополит 
Панкратий освещава тържест-
вено новата улица „Капитан 
Петко войвода“.

Откъс от книгата на Петра 
Мечева „Тракия не ще забра-
вим“

„Организаторите не пред-
виждат тук да говорят гости-
те от Централното ръковод-
ство на СТДБ, нито творците 
на филма.  Но в един момент 
дребна женица с тъмна за-
брадка се приближава до Васил 
Михайлов и рече: 

– Сине, аз съм от Фере, Бе-
ломорска Тракия, близо до род-
ното село на Капитан Петко 
войвода Доган Хисар. Дай да 
ти целуна ръката!

– Бабо, как ще ми целунеш 
ръката, аз трябва да целуна 
твоята! – отговори Васил Ми-
хайлов.

– Сине, кажи няколко думи, 
искам да те чуя!

През целия си живот на бе-
жанка, тази жена  вероятно е 
носела в себе си образа на Ка-
питан Петко войвода, живяла 
е с него и сега той за нея беше 
възкръснал, беше жив днес, в 
деня на Велика сряда. 

Васил Михайлов взема ми-
крофона и започва да разказва: 

„На Капитан Петко войво-
да никога не му е вървяло. Така 
е и днес. Ето дъждът не спира. 
Нашата къща беше на тази 
улица и тук по дерето с мои-

Брой 6  25 март 2022 г.

ПРИНОСЪТ НА ТРАКИЙ И  УДОСТОЕНИ  
СЪС ЗВАНИЕТО ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА 
СТАРА ЗАГОРА  ЗА ГРАДА И ОБ ЕСТВОТО

Васил Михайлов в ролята на Капитан Петко войвода

Никола Каишев (1863–1953 г.)

Петра Мечева, родена 1931

Крум Георгиев

Христина Морфова (1889–1936 г.)

те другари играехме на апаши 
и стражари. Детството ми е 
минало тук. И каква щастлива 
случайност е точно тази улица 
да се преименува на името на 
Войводата. 

Баща ми е роден в с. Макри, 
Беломорска Тракия. Били са 13 
братя и сестри. Почина на 60 
години. Той мечтаеше да играя 
роля на народен герой, но не до-
чака да ме види като Капитан 
Петко войвода. Имам 40 пър-
ви братовчеди от Беломорска 
Тракия. Седем от тях са заги-
нали във войната при превзема-
нето на Одрин през 1913 г.

Моята фамилия е Чинаро-
ви, Михаил е прадядо ми. През 
1913 г. баща ми, като дете, 
бяга със семейството си. Бил 
е болен от малария. Заразил се 
е от мътната вода, която са 
пили от Арда. Той ме е научил 
да не деля хората на българи, 
турци, гърци, арменци.

Ние с Николай Хайтов спо-
рихме какъв е Капитан Петко 
войвода – родопчанин или тра-
киец. Стана една булка, намеси 
се в спора: „Не се карайте, той 
е българин“. Каза още: „След 
Освобождението повечето от 
войводите и борците за свобо-
да се устроиха, отвориха кафе-
нета, кръчми, търгуваха. Сте-
фан Стамболов подаде кокала 
и на Капитан Петко войвода, 
предложи му да стане облас-
тен управител, но той отказа. 
Рядко има такива хора като 
него. Затова го обикнах. В име-
то на идеята за справедливост 
той написа на черното знаме 
„Те погребаха България!“.

Васил Михайлов е от из-
вестните личности, които се 
гордеят със своя тракийски 
произход. Може би благодаре-
ние на тази запазена родова па-
мет той пресъздаде така успеш-
но образа на Капитан Петко 
войвода. Затова през 1995 г. по 
предложение на ТД „Одринска 
епопея“ бе удостоен с най-ви-
сокото звание на града ни.  

През 2000 г. по предложе-
ние на ТД „Одринска епопея“ 
за почетен гражданин на Стара 
Загора е обявен първият архи-
тект на града, основателят на 
тракийското дружество ико-
ла аишев посмъртно . Той 
е роден на 15 февруари 1863 г 
ст. стил  в родопското село Чо-

кманово, Смолянско. Завършва 
Държавната класическа гим-
назия в София. За получаване 
на професия Каишев завършва 
Софийската мрежова геодези-
ческа  школа в София. Следва 
обучение в Инженерната школа 
по пътно строителство в Санкт 
Петербург, Русия и в специа-
лизирана школа по железопът-
но строителство във Виена. В 
професионален план Каишев 
е сред най-плодовитите инже-
нери в България в края на 19 и 
началото на 20 век. Като първи 
архитект на Стара Загора той 
реализира плана за възстановя-
ване на града. По негови архи-

тектурни планове са построени 
над 300 частни и обществени 
сгради. На Никола Каищев 
Стара Загора дължи превръ-
щането си в един от важните 
комуникационни центрове на 
Южна България. По негови 
проекти, трасета и ръковод-
ство са изградени: първоклас-
ното шосе Стара Загора-Нова 
Загора, държавно второкласно 
шосе Стара Загора-Казанлък, 
държавно първокласно шосе 
Нова Загора-Твърдица-Елена, 
трасирал е шосетата Казан-
лък-Сливен, Айтос-Провадия. 
Той построява уникалния мост 
на Змейовския проход и много 
други мостови съоръжения в 
Южна България. Но този ус-
пешен българин, дълбоко в 
сърцето си е запазил силните 
патриотични чувства, които е 
получил от своето семейство 
и от родопското Чокманово. 
Още като младеж той участва 
в Сръбско-българската война, 
където е награден с орден за 
проявена храброст. 

Каишев организира подго-
товката на Илинденско–Прео-
браженското въстание в реги-
она на Стара Загора. Макар че 
е навършил 49 години, той се 
включва като доброволец в Ма-
кедоно-Одринското опълчение 
на Балканската война, ръково-
дено от Михаил Герджиков.

За участие във войната, Каи-
шев отново е награден с медал. 
За приноса си към инженерно-
то дело в България той е награ-
ден с орден „Св. Александър“ 

 степен. 
През 2002 г. Общинският 

съвет е взема решение за обя-
вяване на Крум Георгиев за 
почетен гражданин на Стара 
Загора. Крум Георгиев е роден 
на 17.06.1932 г. в Кърджали в 
семейство на бежанци от Бело-
морска Тракия. От малък слу-
ша песните на майка си, кои-
то тя е научила от родното си 
село. Крум Георгиев завършва 
Музикалната академия в Со-
фия, със специалност оперно 
пеене. Независимо от специ-
алността му неговата страст 
е фолклорното пеене. Повече 
от 65 години той отдава на 
запазването и разпростране-
нието на българския фолклор. 
Той е основател на сдруже-
ние „Общество за фолклор“, 
кавалер е на международна 
награда „Оскар“ за фолклор. 
Носител е на огърлие „Зла-
тен век“ на Министерство на 
културата.Член е на Междуна-
родна академия за традицион-
но изкуство. Като познавач 
на българския фолклор той е 
председател на журито на тра-
диционния фестивал „Богоро-
дична стъпка“ през по-голяма 
част от изданията му. 

дна от емблемите на Ста-
ра агора е ристина Морфо-
ва. Голямата българска певица 
е обявена посмъртно за поче-
тен гражданин на Стара Загора 
през 2008 г. Тя е родена в Стара 

Загора на 24 април 1889 г. Ро-
довият ù корен е от с. Морфи, 
село в близост до Одрин. В 
селото постепенно мъжете от 
рода изоставят фамилното си 
име и приемат дадения им от 
турците прякор Морфи и фа-
милно име Морфови. Христи-
на Морфова е приета да учи в 
Пражката консерватория, като 
след приемния изпит коми-
сията решава да я запише ди-
ректно в трети курс. Христина 
настоява да учи от първи курс 
и компромисът е да започне от 
втори курс. След завършване 
дебютира в Пражката опера, 
необичайно за току що завър-
шил студент. От 1917 до 1931 г. 
е постоянен член на Пражката 
опера. Концертира в Москва, 
Париж, Милано, ондон, Пра-
га, Бърно, утгарт, К олн, 
Мюнхен, Дрезден, Берлин, Бра-
тислава и други градове. На-
всякъде тя разнася славата на 
малка България. Често среща-
ните комплименти от чуждата 
преса за нейните изпълнения 
звучат така: „гласов феномен“, 
„изумително дарование“. През 
1931 г. е назначена за редовен 
професор по солово пеене в 
София. Морфова загива нелепо 
при автомобилна катастрофа 
край Пирдоп, докато пътува от 
село Баня към София, на 1 юни 
1936 г. Има улици, наречени на 
нейното име в София близо до 
центъра на кв. Драгалевци , във 
Варна и в родния ù град Стара 
Загора.  В Стара Загора нейното 
име носи и Националното учи-
лище за музикални и сценични 
изкуства. 

През 2016 г. за почетен 
гражданин на Стара Загора е 
обявена етра Мечева. Ней-
ният принос към тракийското 
движение е познат и известен. 
Съвсем накратко ще обобщя 
какъв е приноса ù към града и 
обществото, имайки предвид, 
че в материал през миналата 
година подробно беше писано 
за това. Тя съумя да представи 
пред старозагорската общест-
веност идеите и каузата на 
тракийци и да ги превърне в 
идеи на града.  Благодарение на 
нейната упоритост днес имаме 
Ден на Тракия, празник на цяла 
България. Тя представи на ста-
розагорци забравената фигура 
и делото на първия архитект на 
града, родолюбеца Никола Каи-
шев. Нейно дело са парк „Тра-
кия“ в града, възпоменателната 
плоча на Никола Каишев, па-
метника на Капитан Петко вой-
вода и на Одринската епопея 
в парка. Вече 15 години през 
втората половина на м. август 
се провежда Националният 
фолклорен събор „Богородич-
на стъпка“ на Старозагорските 
минерални бани, който също е 
нейна идея. 

ест личности, които са от-
дали сили и умения за развитие 
на родния край и които не са 
забравили своите родови коре-
ни в Тракия.
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– 19 февруари – участие в мероприятията, посветени на 

годишнината от смъртта на Васил евски, и поднасяне на 
цветя пред паметника 

– 3 март – участие в тържествата и поднасяне на цветя
Отг.: Красимир Премянов
– 126 години организирано националното тракийско дви-

жение в България.
Отг. Красимир Премянов, председател на СТДБ
– Национален конкурс за средношколци, посветен на 126 

години организирано тракийско движение в България
Отг. Ръководствата на СТДБ, на ТНИ и СБУ. Срок за обя-

вяване на резултатите: май – юни 2022г.
– 122 г. от смъртта на Капитан Петко Войвода по отделен план
Отг. Красимир Премянов, председател на СТДБ
Членове на ЦР на СТДБ
– 26 март – отбелязване на Деня на Тракия в столицата и в 

страната по отделен план
Отг. Красимир  Премянов, председател на СТДБ
председателите на ТД
заместник-председатели на ЦР на СТДБ
– Традиционни тракийски събори в Одрин май, по отде-

лен план
Отг. Краснодар Беломорски, заместник-председател на 

ЦР на СТДБ
Кирил Сарджев, заместник-председател на ВК на СТДБ
В. Вангелова, член на ВК на СТДБ
Мария Петров, член на ВК на СТДБ
– Национален тракийски Герг овски събор – Поморие 

май, по отделен план
Отг. Елена Мурджева, председател на ТД в Поморие и съ-

председател на Т С
Срок: май 2022 г.
– Национален фестивал Фолклорен венец „Божура“ – 

Средец май, по отделен план, съвместно с Община Средец
Отг. Михаил Вълов, заместник-председател на ЦР на 

СТДБ
Гено Пухов – председател на Регионалния съвет, Бургас
Божанка Николова, председател на ТД-Средец
Стефан Начев, главен секретар на СТДБ
– Участие в тържествата за 24 май и поднасяне на цветя 

ПЛАН  ПРОГРА А

ИВАН ГРАНИТСКИ Е НОСИТЕЛ НА НА ИОНАЛНАТА 
ЛИТЕРАТУРНА НАГРАДА НИКОЛАЙ АЙТОВ  ЗА 2021 Г

пред паметника на Кирил и Методи пред Националната биб-
лиотека

Отг.: Краснодар Беломорски
– Полагане на венци по случай 2 юни от името на СТДБ на 

паметника на Ботев в Борисовата градина и в Рим, и в Киев
Отг. Красимир Премянов
ЦР на СТДБ
Срок: 2 юни 2022г.
– Национален тракийски младежки събор „Илиева нива“ 

юни, по отделен план, съвместно с община Ивайловград
Отг. Ръководството на ТМСБ
Маргарит Петров, член на ВК на СТДБ
Ангел Петров, член на ЦР на СТДБ
Кирил Сарджев, заместник-председател на ВК на СТДБ
Членовете на ЦР на СТДБ
Срок: юни 2022 г.
– Национален тракийски християнски събор „Спасовден“ 

– Ямбол по отделен план
Отг. Михаил Вълов, заместник-председател на ЦР на 

СТДБ
– Отбелязване годишнината от рождението на Иван Вазов 

и поднасяне на цветя на паметника
Отг.: ТНИ
– Национален тракийски събор „Богородична стъпка“ ав-

густ, по отделен план
Отг. Цанко Атанасов, председател на ТД-Ст. Загора
– 119 години Илинденско-Преображенско въстание ав-

густ, по отделен план, съвместно с Община Малко Търново
Отг. Красимир Премянов, председател на СТДБ 
Ген. Тодор Бояджиев, заместник-председател на ЦР на 

СТДБ
Стефан Начев, главен секретар на СТДБ
Михаил 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
Срок: август 2022 г.
– Национален тракийски събор в с. Славейно август, по 

отделен план
Отг. Краснодар Беломорски, заместник-председател на 

ЦР на СТДБ
Председателят на ТД-Славейно
Дора Янкова – член на ВК, и председателят на ТД-Смолян

– Национален тракийски женски събор с. Аврен септем-
ври, по отделен план

Отг. В. Костов, председател на ТД Крумовград и  член на 
ВК на СТДБ

Елена Мурджева и Ваня Мечева, съпредседатели на Т С
– 6 септември – участие в честването на Съединението на 

България и поднасяне на цветя на гробницата на Александър 
Батенберг 

Отг.: Краснодар Беломорски и Стефан Начев
– 22 септември – участие в тържествата за независимост-

та на България и поднасяне на цветя пред паметника на Не-
знайния войн

Отг.: Краснодар Беломорски и Стефан Начев
– 109 години от разорението на тракийските българи - Ма-

джарово октомври, по отделен план, съвместно с Община 
Маджарово

Отг. Красимир Премянов, председател на СТДБ
Кирил Сарджев, заместник-председател на ВК на СТДБ
– Национален конкурс „С песните на Калинка Згурова“ – 

Бургас по отделен план
Отг. ТД „Странджа“ Бургас
– Представяне по степен на готовност на съдържанието на 

първите томове ръкописи  на енциклопедия „Тракия“.
Отг. проф. Васил Проданов, директор на ТНИ 
Красимир Премянов, председател на СТДБ
проф. Стати Статев, член на ЦР на СТДБ
Срок: 2022 г.
– Участие в дейността на РАО „Тракия“
Отг. Красимир Премянов, председател на СТДБ
– Националната инициатива-среща „Завръщане към коре-

ните“ по отделен план
Отг. Божана Богданова, член на ВК на СТДБ
        Краснодар Беломорски
– Участие в дейността на КК „Тракия“ и ТД „Тракия“ – 

София, в салона на СТДБ и организиране на съвместни про-
яви и инициативи.

Отг. член. кор. Иван Гранитски
        Краснодар Беломорски
Национални са само тези мероприятия, които присъстват 

в план-програмата на Съюза, утвърдена от Върховния коми-
тет на СТДБ.

Планът за реализиране на събитията от план-програма-
та се изготвя от определените отговорници и се съгласува с 
докладна записка до Централното ръководство на СТДБ три 
месеца преди провеждането им.

Неразделна част от него са сценарий, списък на гостите и 
финансов разчет.

Продължение от 3-а стр.

Националната награда „Николай Хайтов“, учредена през 2010 
г. от Община Смолян, Министерството на културата и Съюза на 
българските писатели, се присъжда на български автори на бе-
летристични и публицистични творби, които пишат в Хайтовата 
литературна традиция. 

Председателят на СБП Боян Ангелов, който оглавява журито, 
оценяващо творбите подчерта, че Иван Гранитски се удостоява с 
наградата за цялостно творчество.

„Единодушно журито реши наградата да бъде връчена на Гра-
нитски като блестящ писател и публицист, който през десети-
летията е показвал своята българска гордост. Той създаде изда-
телство „Захарий Стоянов“, което се превърна в най-българското 
издателство“, допълни председателят на СБП. 

Издателство „Захарий Стоянов“ издаде 16 тома на Николай 
Хайтов, което според Боян Ангелов е епохално дело, в основата 
на което е удостоеният с наградата писател и публицист. 

Тези 16 тома показват до каква степен Хайтов е може би най-
мащабният след Вазов, дълбоко свързан с българския национа-
лен дух писател, каза Иван Гранитски, получавайки наградата на 
името на автора на „Диви разкази“. Той определи отличието като 
признание и за дейността на издателство „Захарий Стоянов“. 

Ръководството на СТДБ честити на своя колега и приятел го-
лямата награда и му пожелава здраве, нови творчески успехи и 
да бъде все така активен в защита на тракийската кауза

ЧЕСТИТО!
Елена Алекова – София .............................3 април 1963 г.
Лъчезар Апостолов – Пловдив .................4 април 1940 г.
Донка Янева – София ...............................5 април 1942 г.
Петър Янков – Перник ................................ 6 април 1962
Васил Михайлов – София .........................6 април 1938 г.
Мария Ангелова – Ивайловград......................... 10 април
Георги Илиев – Пловдив .........................16 април 1932 г.
Мариана Ликова – Кърджали  ................16 април 1968 г.
Кирил Киряков – Сливен .......................17 април 1953 г.
Георги Георгиев – Исперих ....................17 април 1947 г.
Катя Орманова – Карнобат ....................18 април 1952 г.
Петър Петров – Велики Преслав ...........27 април 1938 г.
Роса Ламбова – Сливен ...........................27 април 1940 г.
Веска Димова – Варна .............................28 април 1957 г.

Централното ръководство на Съюза на тра-
кийските дружества в България и редакцион-
ната колегия на вестник „Тракия“ честити на 

рождениците на Съюза през месец април:

Честито!



ИСКРА ЧЕРНЕВА

На 9 март в салона на Културен 
клуб „Тракия“ в София публиката се 
запозна с мемоарната книга на изтък-
натия публицист, журналист, дипло-
мат  и деятел на Международния Чер-
вен кръст Енчо Господинов. ивотът 
му е интересен, изпъстрен с пътува-
ния в почти всички краища на света,  
където се среща с видни личности и 
изтъкнати политически лидери. След 
дипломирането си в СУ „Св. Климент 
Охридски“ той работи в емблематич-
ния за времето си вестник „Поглед“. 
Като кореспондент на вестника по-
сещава най-горещите конфликтни 
точки в света по онова време: Израел, 
Палестина, иван, Сирия, Виетнам, 
Кампучия, Афганистан, Никарагуа, 
които оставят дълбока следа в творче-
ската му биография. 

От края на 80-те години на ми-
налия век той сътрудничи в Между-
народния червен кръст МЧК , а от 
1991 г. е на постоянна работа в централата 
в енева. Почти четвърт век от живота му 
е посветен на хуманитарни мисии по света. 
През този период той посещава едни от най-
напрегнатите точки в света: Румъния – по 
време на падането на режима на Чаушеску, 
Русия – по време на метежа срещу Горба-
чов и управлението на Елцин. Но може би 
най-трайни спомени у него оставя войната в 
бивша Югославия и спасителните операции 
в Сърбия, Хърватска, Босна и Херцеговина. 
След престоя си в Белград, Загреб, Сараево, 
Скопие, Прищина и Подгорица Енчо Госпо-
динов спечелва конкурса на МЧК за офи-
циален представител и шеф на делегацията 
в централата на ООН в Ню Йорк, където 
работи два мандата като хуманитарен ди-
пломат от 1999 до 2007 г. Тук той се среща 
и провежда разговори със световни лидери 

Брой 6  25 март 2022 г.

ТВОРЧЕСКА ВЕЧЕР НА АТАНАС ЗВЕЗДИНОВ В КУЛТУРЕН КЛУБ ТРАКИЯ

НОВАТА КНИГА НА НЧО ГОСПОДИНОВ БЕ 
ПРЕДСТАВЕНА В КУЛТУРЕН КЛУБ ТРАКИЯ

и личности като Кофи Анан – бивш генера-
лен секретар на ООН, Сергей авров – то-
гава посланик на Русия в ООН, с Джон Не-
гропонте, Ричард Холбрук и Джон Долтън, 
посланици на СА  в международната ор-
ганизация, с Бан Ки-Мун – бивш генерален 
секретар на ООН,  Ян Егеланд – норвежки  
ръководител в ООН за хуманитарна помощ 
от 2003 до 2006 г., Серджо Виейра ди Мелу 
– представител на ООН за Ирак и върховен 
комисар  по човешките права в ООН, заги-
нал при бомбен атентат в Багдад, орд Марк 
Малок Браун – британски дипломат, и десет-
ки други дипломати, политици и военни екс-
перти. Всички те дават изобилен материал 
за многобройните му публицистични мате-
риали и есета, а някои от тях впоследствие 
намират отражение и в биографичната му 
книга „Сянката на петнистия кон“, която бе 

представена със съдействието на Съюза на 
българските писатели, СТДБ и издателство 
„Захарий Стоянов“, което публикува книга-
та. 

Сред гостите бяха поетите Петър Ан-
дасаров и Атанас Звездинов, проф. Ивайло 
Мирчев – бивш председател на СБХ, а сега 
преподавател в Художествената академия, 
проф. юбомир Халачев – доктор по изкуст-
вознание, сценарист, режис ор и препода-
вател, юбен Генов – главен редактор на в. 
„Поглед“, Здравко Маринов – правнук на по-
борника Дядо Стати Попов и сътрудник на 
БЧК, Костадин Филипов – известен журна-
лист и експерт по македонския въпрос, Ва-
лерия Велева – главен редактор на Епицен-
тър, Кр. Премянов – председател на СТДБ, 
Илко ивачев – дипломат и член на ВК на 
СТДБ, тракийци, студенти и преподаватели 

от НБУ и НАТФИЗ.
В словото си при откриване на ве-

черта чл.-кор. проф. Иван Гранитски 
запозна присъстващите с журналис-
тическите достижения на Енчо Госпо-
динов във в. „Поглед“, където е бил и 
зам.-главен редактор. Родното място 
на автора е в Добруджа, затова и за-
главието на книгата е всъщност една 
сполучлива обобщена метафора на  
детството му – волно препускащ кон 
из безкрайните простори на необятна-
та добруджанска равнина. Книгата му 
съдържа много послания към съвре-
мието, втъкани в разказите за изтък-
нати политици, дипломати и световно 
известни културни и обществени дей-
ци. Срещаме се с интересни моменти 
от живота на  Михаил Горбачов и Бо-
рис Елцин, на Борис Джонсън и Джон 
Болтън – съветник по националната 
сигурност на президента Тръмп,, на 
Пол Маккартни, Боб Дилън  и Стайн-
бек, на Илон Мъск. Авторът открехва 
и вратата към дома на великия Хемин-

гуей в Кий Уест във Флорида.
юбен Генов приветства сърдечно дъл-

гогодишния си колега и разказа много въл-
нуващи спомени от съвместната им работа 
като журналисти, когато тиражът на вест-
ника достига внушителните 500 000 броя. 
Новаторският, търсещ дух, високият про-
фесионализъм и себеотдаване са били обе-
диняващата характерна черта за всички 47 
журналисти, работещи в редакцията.

Емоционално приветствие към автора 
поднесоха Костадин Филипов и Здравко Ма-
ринов.  

Енчо Господинов благодари за сърдечни-
те думи и запозна публиката с подробности 
около събитията и образите, намерили отра-
жение в повествованието му. Особено зат-
рогващ бе разказът му за военните действия 
и гражданската война в бивша Югославия.

ИСКРА ЧЕРНЕВА

На 22 февруари благодарение на Културен клуб „Тракия“, 
Съюза на тракийските дружества в България, Столичното 
тракийско дружество „Тракия“ и Издателство „Захарий Сто-
янов“ литературният салон на „Стефан Караджа“ 7А отвори 
широко врати за много поезия и литература. Красивите сти-
хове на съвременния български поет, преводач и публицист 
Атанас Василев Атанасов, избрал творческия псевдоним 
Атанас Звездинов, покориха сърцата на публиката. 

Той е роден на 5 август 1943 г. в София и завършва ви-
сшето си образование в Софийския университет „Св. св. 
Климент Охридски“, „Славянска фи-
лология“ – чешки език. Дълги години 
е редактор в БНР, БНТ и издателство 
„Народна младеж“. Бил е и директор 
на Дома на детската книга с музей 
„Ангел Каралийчев“ към Министер-
ството на образованието и гл. редак-
тор на списание „Родна реч“.  Член е 
на Съюза на българските писатели, 
Съюза на българските журналисти и 
на Съюза на преводачите. 

Творецът споделя в свое интервю: 
„Поетите са светилниците на своите 
епохи, борили са се да запазят вярата 
в силата на доброто и справедливост-
та. В Истината. Давали са живота си 
за тези си убеждения. Аз съм за тези 
поети и за тази поезия. Стремя се да 
бъда верен на техния пример и това 
ми е коствало много, предимно в чис-
то човешки план. Защото житейската 
посредственост упорито се съпро-

тивлява. А в творчески план не ми коства нищо, защото го 
считам за призвание.“

Стиховете му наистина се извисяват над житейската по-
средственост, като същевременно поставят вечните въпроси 
за борбата между доброто и злото, за смисъла на човешкия 
живот, за нуждата от идеали, за силата и прелестите на лю-
бовта.

В словото си при откриване на вечерта чл.-кор. Иван 
Гранитски припомни знакови моменти от творческата би-
ография на Атанас Звездинов, чиито първи книги излизат 
в началото на 60-те години на миналия век. Те веднага са 

забелязани от литературните критици 
Владимир Башев, Нина Андонова, 
Христо Стефанов, които се изказват 
положително за младия автор.  Той е 
майстор на съвременния класически 
стих и се нарежда до Валери Петров 
и Павел Матев с богатството на идеи, 
силни поетически внушения и неу-
морното търсене на духа на времето. 
Всичко това се съдържа в най-новите 
му сборници със стихове, издадени 
от издателство „Захарий Стоянов“ –  
„Знайност“, „Звездност“, и детската 
книжка „Брани недобрани“. А всеки 
момент ще излезе от печат и любов-
ната му лирика. 

Звездинов е познат и с многоброй-
ните се стихотворения и произведе-
ния за деца, както и с преводите си от 
чешки, словашки и руски език. 

итературният критик Анжела 
Димчева прочете своята рецензия за 
книгата „Звездност“, в която стихове-

те са представени от автора като „стихопрозрения“ и основ-
ните раздели носят заглавията „Баснопрозрения“, „Ретро-
прозрения“, „Хайку прозрения“.  

Поетът Петър Андасаров сподели свои спомени от съв-
местните им пътувания заедно с Иван Гранитски из страната 
за многобройните литературни четения и вечери. 

На стената на читалището в с. Спасово, община Нови 
Пазар редом с цитати от „История Славянобългарска“ на 
Паисий Хилендарски стои и стихотворението на Звездинов 
„Отец Паисий“. Какво по-голямо признание за един съвре-
менен класик и творец  

Поздравление от името на Съюза на тракийските друже-
ства в България поднесе преседелият Красимир Премянов. 
Атанас Звездинов е голям творец, защото стиховете му из-
вират от сърцето, защото обичта към род и родина са неот-
менна част от творчеството му. И в този смисъл той трябва 
да продължи да пише, защото новото поколение  има нужда 
от среща с такива автори. 

Атанас Звездинов благодари за топлите думи, споделяй-
ки, че трудното време, в което живеем, изисква опорни точ-
ки за вървежа ни напред и тези свои опорни точки той нами-
ра в писането на поезия, защото именно чрез нея предава на 
читателя своя дух и сила. 

Поетът прочете свои и стихове, сред които се откроиха 
„Монолог на евски“, „Монолог на властта“, „Монолог на 
пирона“. Книгата му „Знайност“ обединява тези произведе-
ния, именувани „монолози“. 

Гости на вечерта бяха съпругата на Атанас Звездинов,  
проф. Иван Цаков, проф. Мутафчиев, проф. Стоян Райчев-
ски, бившият депутат Таско Ерменков, председателят на 
СТДБ Красимир Премянов, авторът на биографичната книга 
„Дядо Стати Попов“ – Здравко Маринов, поетите Петър Ан-
дасаров и Иван Есенски, Станка опова, председателят на 
СБП Боян Ангелов, литературният критик Анжела Димчева.


