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Ползотворни срещи и 
разговори в родопския град

На 26 март т.г. – Деня 
на Тракия и 106 години от 
Одринската епопея бяха 
отбелязани тържествено в 
София. Поклонението пред 
героите при Одрин и мъче-
ниците тракийци започна 
със заупокойна молитва в 
храм „Св.Николай Софий-
ски-Нови“. Панихидата 
отслужи Белоградчишкият 
епископ Поликарп, викарий 
на Софийската митрополия 
в съслужение със свеще-
ници от Софийската света 
митрополия. След службата 
бяха положени цветя и вен-
ци на паметника на екзарх 
Антим I.

Около паметника се 
събраха мнозинство от 
потомци на тракийските 
бежанци, граждани на сто-
лицата, военни. Имаше и 
много деца, те развяват зна-
менца на „Тракия“. Звучат 
военни маршове, изпълнени 
от представителният гвар-
дейски духов оркестър, тук 
са и гвардейците – на стража 
пред паметника. Мемориал-
ът се нарича „Паметник на 

опълченците от 58 пехотен 
одрински полк“. Идеята за 
издигането му в столицата 
е възникнала още през 1912 
г., когато е убит първият 
опълченец от полка при об-
садата на Одрин. През тази 
година се навършват 105 
години от учредяването на 
първото дружество в София 
„Одринска Тракия“.

Вече звучи и тракий-
ският химн „Ясен месец...“ 
в изпълнение на квартет 
„Славей“. След него възрож-
денски песни огласят парка. 
По-късно ще бъде изпълне-
на  тържествена програма, в 
която участваха както про-

фесионални състави, така и 
ученици, за да завърши в из-
пълнение на Нели Рангелова.

Тук, на това паметно 
място, дойдоха председа-
телят на Съюза на тракий-
ските дружества в България 
Красимир Премянов, за-
местник кметът на Столич-
ната община доц. д-р Тодор 
Чобанов, председателят на 
Съюза на офицерите и сер-
жантите от запаса и резерва 
ген. Златан Стойков, вице-
президентът на Република 
България (2002–2012) ген. 
Ангел Марин, народният 
представител Георги Сви-
ленски, председателят на 

ГК на БСП – София Калоян 
Паргов, акад. Георги Мар-
ков, председателят на Съ-
юза на военноинвалидите и 
военнопострадалите Петър 
Велчев, председателят на 
Асоциацията на разузнава-
чите Горан Симеонов, пред-
седателят на Асоциацията 
на българите в Украйна 
Антон Киссе, членове на 
Централното ръководство 
на СТДБ, на Тракийския на-
учен институт и на софий-
ското тракийско дружество 
и др.

„Скъпи братя и сестри, 
уважаеми представители 
на младото поколение, уче-
ници – бъдещата смяна на 
България, тоя ден е на три-
умф и трагедия. Триумф, 
защото България със слав-
ните си синове доказа, че 
не е получила даром своя-
та свобода, каза Красимир 
Премянов,  Той посочи, че 
тракийските българи и тези 
от Македония са се борили 
за свободата си без ничия 
помощ, с героизъм и само-
жертва и с едно единствено 
знаме – България. Цялото 
вдъхновено слово на пред-
седателя на СТДБ носеше 
този основен мотив: „Де-
нят на Тракия е триумф на 
българския героизъм и тра-
гедия за тракийските бълга-
ри! И двете не трябва да се 
забравят!“

„Да помним историята 
такава, каквато е – да пом-
ним героите, но и да помним 
и мъчениците!“ – това каза 
в словото си пред паметни-
ка доц. д-р Тодор Чобанов. 
„26 март е Денят на Тракия 
и славната българска геро-
ика в Одринската епопея, 
отреден по достойнство в 
историческия календар на 
България. Дошли сме да 
сведем чела пред велича-
вия подвиг на доблестните 
български воини. не бива да 
забравяме нашите герои и 
мъченици. 

Продължава на 2-а стр.
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На 25 март – в навечерието на Деня на Тракия, Съ-
юзът на тракийските дружества в България, Тракийски-
ят научен институт,  тракийското дружество „Тракийско 
сърце“, Регионалният исторически музей в Кърджали 
и издателство „Захарий Стоянов“, организираха и про-
ведоха среща с обществеността и с кмета на община  
Кърджали по повод на Деня на Тракия.

Председателят на СТДБ Красимир Премянов, ди-
ректорът на Тракийския научен институт чл. кор. проф. 
Васил Проданов и Ангел Коджаманов, член на ВК на 
СТДБ, запознаха кмета инж. Хасан Азиз с идеята за 
създаване на филиал на Тракийския научен институт в 
Кърджали. Като една от първите задачи пред новата 
структура на Тракийския научен институт, който през 
тази година навършва 85 години от създаването си, 
проф. Проданов определи написването и издаването 
на история на Кърджали, неизменна част от която са 
тракийските българи. 

Председателят на 
тракийските дружества 
в България Красимир 
Премянов е категоричен, 
че съдбата на църквата 
„Света София“ в Истанб-
ул зависи и от влиянието 
на вселенския патриарх 
Вартоломей I. Пред Обще-
ство.орг Премянов заяви 
още, че в момента се гот-
ви нов закон, чрез който 
тракийските българи ще 
бъдат обезщетени.

– Г-н Премянов, как-
во трябва да почитаме в 
Деня на Тракия и пра-
вим ли го адекватно?

– Първо, трябва да сто-
им с гордо вдигната глава 
пред паметника, защото 

това е триумф на българ-
ския дух и победа на бъл-
гарите за освобождението 
на Тракия и Македония. 
Но е и ден за поклонение, 
защото след кратката ра-
дост следва погромът на 
българите, избити са 69 
000 души, прокудени от 
родните им места и огра-
бени са 360 000 души. Това 
са неща, които изискват да 
не бъдат забравяни. Бълга-
рия не ни е дадена даром 
и я има като свободна дър-
жава благодарение на мно-
го фактори. Тракийците са 
в цяла България, те са око-
ло 1 милион.

ÒÐÈÓÌÔ ÍÀ ÁÚËÃÀÐÑÊÈß 
ÃÅÐÎÈÇÚÌ È ÒÐÀÃÅÄÈßÒÀ 

ÍÀ ÒÐÀÊÈÉÑÊÈÒÅ ÁÚËÃÀÐÈ
Тържествено честване-поклонение 
в столицата за Деня на Тракия и 
106 години от Одринската епопея

26 МАРТ – ПОКЛОН ПРЕД 
ПОДВИГА И МЪЧЕНИЧЕСТВО

ФИЛИАЛ НА 
ТРАКИЙСКИЯ НАУЧЕН 
ИНСТИТУТ – В КЪРДЖАЛИ

КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ: 
ЧРЕЗ „СВ. СОФИЯ“ 
ЕРДОГАН ПОСЯГА 
НА БЪЛГАРСКИТЕ 
СВЕТИНИ

Продължава на 2-а стр.



ци от името на вицепрезидента Илияна 
Йотова, Министерството на образова-
нието и науката, Столичната община, 

Националният съвет на БСП и 
парламентарната група на „БСП 
за България“, ГС на БСП, Поли-
тическа партия АБВ, Съюза на 
офицерите и сержантите от запаса 
и резерва, СТДБ, Асоциацията на 
българите в Украйна, Тракийския 
научен институт, Софийското тра-
кийско дружество, централен клуб 
„Родопи“ и др. Тържеството – по-
клонение се организира от Съюза 
на тракийските дружества в Бълга-
рия, Столичната община и Съюза 
на офицерите и сержантите от за-
паса и резерва.

Кметът на Община Кър-
джали изрази готовност да 
подпомогне реализирането на 
идеята. По време на среща-
та си с тракийци и граждани 
на Кърджали, проведена в 
Регионалния исторически му-
зей в града, която премина 
при изключителен интерес, 
директорът на Тракийския 
научен институт проф. Васил 
Проданов съобщи, че в града 
днес бе  открит филиал на 
института, чиито ръководи-
тел е д-р Даниела Коджама-
нова. В изказването си той 
подчерта, че в региона има 
широко поле за изследване 
на демографските тенденции, 
икономиката и етнокултур-
ните дадености, които могат 
да бъдат основа за бъдещи 
научни разработки на фили-
ала като създаване на Ис-
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ÑÚÊÐÎÂÅÍ ÈÇÐÀÇ 
ÍÀ ÏÎ×ÈÒ È ÏÀÌÅÒ

ПОЧЕТОХМЕ ЕКЗАРХ 

Уважаеми господин Премянов, 
уважаеми дами и господа,

За всеки българин Денят на 
Тракия е съкровен израз на по-
чит и памет. Почит към храбрите 

Преди повече от век на този 
ден непревзимаемата кре-
пост Одрин падна, но се 
издига безкрайният герои-
зъм на българския войник и 
справедливата кауза, за която 
воюва България в онези годи-
ни, кауза, наречена свобода 
– подчерта също в словото си 
до Чобанов.

Водещата – актрисата Ва-
силка Сугарева прочете по-
здравителен  адрес от прези-
дента на Република България 
Румен Радев. (Приветствие-
то поместваме отделно).

Със свеждане на глава и едноминут-
но мълчание бе 
почетена памет-
та на героите 
от Одринската 
епопея и тра-
кийските мъче-
ници.

С ъ б р а л и т е 
се на паметни-
ка почетоха и 
л е г е н д а р н и я 
Капитан Петко 
войвода, чиято 
175-годишнина 
от рождението 

ÒÐÈÓÌÔ ÍÀ ÁÚËÃÀÐÑÊÈß ÃÅÐÎÈÇÚÌ...
Продължение от 1-а стр.

– Така е, много са. И 
в този ред на мисли не 
мога да не ви попитам 
ще бъдат ли някога обез-
щетени тези българи? 
Поддържате ли сериозен 
контакт с парламентар-
ните групи и настоявате 
ли все още за обезщете-
ние от страна на Турция?

– Да, настояваме. 
Дори сега разработваме 
закон, който скоро ще 
представим, защото няма 
смисъл да чакаме ко-
нюнктурата на двустран-
ните отношения.

– Това е новина, че 
разработвате закон в 
момента.

– Ами да, разработва-
ме закона и скоро ще го 
представим. Първо ще 
мине на по-широко об-
съждане, ще го пуснем в 
юридическия факултет, 
ще го подадем и на ин-
ституциите. Има инстру-
мент, по които ние пред-
лагаме да се реши този 
въпрос.

– А длъжници ли са 
както турската, така и 
българската държава 
на тези хора?

– Абсолютно. Тя няма 
право и за миг да забравя 

нашата държава, че това 
не е частен въпрос. Но 
неумението при спече-
лените битки да не пече-
лим войни и неумението 
да водим преговори са 
довели до тази трагедия 
на тракийските българи.

– Жива ли е тракий-
ската идея още?

Разбира се, тя има 
съвременни измерения. 
Нашата тракийска орга-
низация работи активно 
и прави връзка между 
минало, настояще и бъ-
деще.

– Г-н Премянов, ис-
кам да ви помоля да 
коментирате и изказва-
нето на турския прези-
дент Реджеп Таип Ердо-
ган за църквата „Света 
София“, която може да 
стане джамия?

– Да, чух го, това и 
това е посегателство 
срещу културното и ис-
торическо наследство 
и срещу светините на 
християните. Сега ще 
проверим авторитета 
и влиянието на иначе 
турския гражданин, па-
триархът на Истанбул 
Вартоломей. Ще видим 
дали той е в състояние да 
отстои интереса на хрис-
тияните.

ФИЛИАЛ НА ТРАКИЙСКИЯ 
НАУЧЕН ИНСТИТУТ ...

КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ: 
ЧРЕЗ „СВ. СОФИЯ“ 
ЕРДОГАН ПОСЯГА НА...

Поздравление от президента 
на Република България Румен Радев

наши воини, оставили костите си 
по тракийските поля през Балкан-
ската война. Памет за хилядите 
невинни жертви, за изкорененото 
българско население от Одринска 

и Беломорска Тракия и голготата 
на бежанците.

Именно днес трябва да се чуе 
ясно, че победите на българско-
то оръжие не бяха кръстоносен 

поход. Нашите предци избраха 
тежкия път на войната не от вер-
ска или народностна ненавист, а в 
името на справедливостта, от дълг 
към свободата на своите братя.

Не приемаме славата на бъл-
гарското оръжие да се използва 
за подхранване на фанатизъм и 
оправдаване на актове на насилие 
и омраза.

Гордеем де със светлия пример 
на тракийските дружества, които, 
в търсене на справедливост, не 
поискаха мъст за претърпените 
злини. Вече повече от век се упо-
ваваме в девиза „Не забравяй, но 
не отмъщавай“.

За съжаление, и през тази го-
дина ще констатираме, че остава 
открит въпросът за дължимите 

обезщетения за имотите на тра-
кийските бежанци и очакваме 
ясен ангажимент към справед-
ливите искания на тракийци. От 
своя страна, поставих това искане 
на турския президент при среща-
та ни в Брюксел през миналата 
година.

И нека, отново събрани край 
паметника на Одринската епопея, 
да си припомним мъдрите думи, 
положени в неговите основи: 
„Щастлив и блажен е този граж-
данин, който с дела помага за пре-
успяването на Отечеството, а най-
сладката смърт е онази, дадена за 
благото на Родината.“

Поклон пред героите, отдали 
себе си на тракийската кауза.

Да живее България!

тория на Кърджали и енци-
клопедия „Тракия“. Филиалът, 
който сутринта бе учреден в 
музея, привлича най-добрите 
изследователи и специалисти 
– историци, архивисти, биб-
лиографи, езиковеди, краеве-

ди и др.
В словото си председате-

лят на СТДБ Красимир Пре-
мянов заяви, че Тракийският 
научен институт и тракийските 
дружества по места поддър-
жат духа на тракийската кау-

за като част от националната 
патриотична кауза. Той инфор-
мира, че се готви Закон за 
обезщетенията на тракийските 
бежанци, върху който работят 
авторитетни български учени и 
юристи.

Член кор. Иван Гранитски, 
директор на издателство „За-
харий Стоянов“ и член на ВК 
на СТДБ, представи книгата 
„Душесловие на историята“ на 
акад. Георги Марков. Големият 
български учен, който също е 
член на ВК на СТДБ, обясни че 
„както познаването на филосо-
фията на историята е важно, 
така трябва да проникнем и в 
психологията є“. Той специално 
акцентира на психологическа-
та роля на водачите, героите и 
народните маси. Акад. Марков 
е категоричен, че трябва да се 
намери онова, което сближа-
ва и хвърля мост между поко-
ленията и ги свързва в обща 
историческа съдба. Присъства-
щите слушаха с голям интерес 
и неговото вълнуващо слово 

за Одринската епопея и Бал-
канската война.

Акад. Георги Марков и из-
дателят от издателство „За-
харий Стоянов“ чл. кор. Иван 
Гранитски посетиха Регионал-
ната библиотека „Н. Й. Вапца-
ров“ и направиха дарение на 
книги. Сутринта представител-

ната група на СТДБ участва в 
Благовещенската служба на 
отец Петър Гарена в храма 
„Св. Георги“. 

Поднесени бяха венци и 
цветя на паметниците на Ка-
питан Петко войвода, войво-
дата Димитър Маджаров и ген. 
Васил Делов. 

Кметът на Община Кър-

Продължение от 1-а стр.

му се навършва през тази година. Проз-
вуча и песента „Петко льо, капитанине...“

На паметника бяха поднесени вен-

Продължение от 1-а стр.
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Любомир Шопов:

26 МАРТ – ПОКЛОН ПРЕД 
ПОДВИГА И МЪЧЕНИЧЕСТВОТО
СТАРА ЗАГОРА
В парк „Тракия“ пред паметника „Одрин-

ска епопея“ на 26 март бе чествана 106 годи-
ни от Одринската епопея и Деня на Тракия. 
Това бе кулминация на тържества, започнали 
няколко дни преди това. Тук дойдоха област-
ният управител Гергана Микова, зам.-кметът 
на Община Стара Загора Иванка Сотирова, 
подполковник Стефан Горчев, от Втора тун-
джанска механизирана бригада, народни 
представители, общински съветници, пред-
ставители на политически и граждански 
организации, потомци на тракийци и много 
граждани. 

В памет на загиналите български войни в 
Одринската битка бе отслужена заупокойна 
молитва от старозагорски свещенослужащи. 
Огнените стихове на актьора и директор на 
Драматичен театър „Гео Милев“ – Стара За-
гора Ивелин Керанов припомниха атаката за 
крепостта и възвеличаха подвига на войни-
те. „Тази славна военна победа е триумф на 
българския национален дух“ каза в словото 
си Цанко Атанасов, председател на тракий-
ско дружество „Одринска епопея“ – Стара 

Загора. „Паметникът „Одринската епопея“ 
ни напомня и днес, че българският войник, 
изпълнил с всеотдайност и храброст дъл-
га си, не е забравен от тракийци“. „26 –ти 
март Деня на Тракия, е и патронен празник 
на старозагорското тракийско дружество“ – 
допълни той. 

Организатори са Община Стара Загора, 

Втора тунджанска механизирана бригада, 
тракийското дружество „Одринска епопея“ 
и Съюзът на офицерите и сержантите от за-
паса.

---
На 23 март (събота) тракийци от Стара 

Загора и региона се събраха в просторната 
зала на ресторат „Империя“, за да отбеле-

жат началото на празненствата, посветени 
на Деня на Тракия и 120 години тракийско 
дружество в Стара Загора. Председателят 
на Тракийското дружество Цанко Атанасов 
поздрави присъстващите.След това пред-
стави гостите от Бургас – странджанския 
народен певец Стоян Физиев и неговата 
група „Физиев Бенд“, които се погрижиха 
за веселото настроение на присъстващите, 
което продължи до края на срещата. 

От 22 до 24 март в Стара Загора се про-
веде 19-ият национален детски фолклорен 
конкурс „Орфеево изворче“. По  традиция 
организаторите на конкурса всяка година 
посвещават гала-концерта на Деня на Тра-
кия. Председателят на тракийското друже-
ство Цанко Атанасов връчи специалната 
награда на дружеството „26 март – Ден на 
Тракия“, придружена със статуетка – ре-
плика на оригиналната пластика „Орфей“ 
и парична награда, на танцовата формация 
„Фолк палитра“ при народното читалище 
„Димитър Динев 1937“ – София за високи 
художествени постижения в представянето 
им на конкурса.

СЕЛО ГЕНЕРАЛ ИНЗОВО
Денят на Тракия тържествено бе отбелязан в село Генерал Инзово, община „Тунджа“ от тра-

кийското дружество „Капитан Петко войвода“, потребителите на дневния център и пенсионер-
ския клуб. Гостите на празника бяха от дневния център в село Скалица. Слово за празника изне-
се председателят на дружеството Маринка Василева. Празничният концерт започна с химна на 
Тракия и поредица от патриотични песни, изпълнени от фолклорна група „Тракийски напеви“ и 
гостите на празника. Индивидуалните изпълнители Нейка Петрова и Радка Караникова докос-
наха сърцата на всички присъствуващи и те запяха. Вълнуващи бяха и словата на двете ръково-
дителки на дневните центрове Жана Михова и Иванка Иванезова, които едва сдържаха сълзите 
от радост на тази вълнуваща среща. Тържеството завърши с поднасяне на цветя, снимки и хора 
с гостите на единствения по рода си паметник, построен от потомците на тракийските бежанци.

ПЕРНИК
На 23 март т.г. тракийското дружество 

„Капитан Петко войвода“ в Перник отбе-
ляза Деня на Тракия. В приветственото си 
слово Петър Янков, зам.- председател на 
ВК на СТДБ и председател на управител-
ния съвет на тракийско дружество „Капи-
тан Петко войвода“ в Перник, напомни за 
подвига на българските войни, загинали 
за освобождение и обединение на оте-
чеството, за разорението и геноцида на 
тракийските българи. Той поздрави пото-
мците на тракийци с Деня на Тракия. Гост 
на пернишкото тракийско дружество беше 
Краснодар Беломорски – зам.-председател 
на ЦР на СТДБ. Той прочете приветстве-
но писмо до членовете на дружеството от 
председателя на Съюза Красимир.Премя-
нов, в което се подчертава приноса им за 
развитието на организираното тракийско 
движение в България. Петър Янков бе на-
граден с юбилеен медал, посветен на 175 
г. от рождението на Капитан Петко войво-
да за активна родолюбива дейност, посве-
тена на тракийската кауза.

ИВАЙЛОВГРАД
В знак на почит и уважение към хилядите тракийци отдали живота си за кау-

зата „Свободна и целокупна България“, Ивайловград поднесе венци и цветя пред 
паметните плочи на тракийците Димо Николов, Капитан Петко войвода и Яни 
Попов. Венци и цветя в знак на признателност към воините, паднали край Од-
рин през 1913 г., и хилядите тракийски бежанци днес поднесоха Община Ивай-
ловград, Общинският съвет – Ивайловград, общинското предприятие „Общин-
ско горско“, общинското предприятие „Спектър“, народното читалище „Пробуда 
1914“, Общинският исторически музей и Туристическият информационен център 
гр. Ивайловград, както и тракийският клуб „Яни Попов“ В шествието взе участие 
и тракийският клуб „Яни Попов“ – Ивайловград, които почетоха паметта на пред-
шествениците си с тематични песни.

СОЗОПОЛ
Тракийското дружество „Яни Попов“ с председател Гено Пухов всяка година предла-

га богата програма в честването на Деня на Тракия. Созополските тракийци поднесоха 
венци и цветя на паметника на патрона на дружеството – знаменития войвода и поет, 
автор на „Ясен месец...“ Присъстваха и на молебен в памет на загиналите воюйници в 
превземането на Одриската крепост и мъчениците тракийски бежанци. Имаше и кон-
церт с богата програма от тракийския фолклор.
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26 МАРТ – ПОКЛОН...
ШУМЕН
В читалището на квартал „Тракия“ в Шумен бе 

отбелязан Денят на Тракия по различен от друг път 
начин. Заедно с възрастните, в тържеството участваха 
и малките тракийчета - учениците от трети клас на 
СОУ“Васил Левски“. Всички поднесоха цветя пред 
паметната плоча на читалището, а в салона му малки-
те ученици рецитираха стихове за родната на дедите 
им Тракия и участваха във викторината, която библи-
отекарката на читалището беше организирала. Това е 
пътят - да предадем на младите историята на дедите 
им, за да знаят и помнят защо и откъде са били прого-
нени някога, а младите да останат завинаги в сърцата 
си българи, верни на род и Родина!

СВИЛЕНГРАД
Денят на Тракия и 106 години от Од-

ринската епопея бяха отбелязани  в Сви-
ленград. Венци и цветя бяха поднесени 
пред паметника „Одринци” в градския 
парк от официални лица, представители 
на институции, ученици и граждани. В по-
клонението пред героизма на българските 
войни се включи народният представител 
Никола Динков. Това е първият в България 
паметник на героите от щурма на Одрин, 
който бе издигнат с дарения в Свиленград 
през 2008 г.  Слово за Деня на Тракия про-
изнесе Даниела Василева, председател на 
младежката организация на тракийското 
дружество в Свиленград. На този ден се 
прекланяме пред подвига на българските 
войни, паднали край Одрин и отдаваме 
почит и на хилядите българи – тракийски 
бежанци, намерили подслон в пределите 
на България и запазили родовата си памет, 
каза Даниела Василева, припомняйки ге-
роичните събития от тази дата.

НЕСЕБЪР
С панихида в храма „Успение 

Богородично“ бе отбелязан Денят 
на Тракия. По-късно венци и цве-
тя бяха поднесени пред паметника 
на тракийските и македонските бе-
жанци. Венец в памет на героите 
превзели Одрин и на прокудените с 
огън и меч бежанци от Беломорска 
Тракия и Егейска Македония беше 
поднесен от зам.-кметът на общи-
на Несебър Лазар Япаджиев и от 
тракийското дружество – Несебър. 
Слово за триумфа и покрусата на 
този ден произнесе Златин Чаушев – 
началник на отдел „Несебър – Све-
товно наследство“ към общината.

ЛЮБИМЕЦ
С поднасяне на венци и цветя, 

потомци на тракийските бежанци от 
дружество „Тракия“ в гр. Любимец 
почетоха 106- ата година от Одрин-
ската епопея, която се отбелязва като 
Деня на Тракия. Групата родолюбци 
се събраха пред паметника на заги-
налите войни в градския парк.Крат-
ко слово за значението на този ден 
в българската история изнесе пред-
седателят на дружеството Михаил 
Димитров. Част от неговото привет-
ствие бе: “На този ден се прекланяме 
пред подвига на българските войни, 
паднали край Одрин. Отдаваме по-
чит и на хилядите българи – тракий-
ски бежанци, намерили подслон в 
пределите на България и запазили родовата си памет“, след което призова присъстващите да сведат глави 
и с едноминутно мълчание да почетат подвига на храбрите български войни и хилядите тракийски мъче-
ници, отдали живота си за каузата „Свободна и целокупна България”.

КЪРДЖАЛИ
Тракийско дружество „Тракийско сърце“ – Кърджали, с председател 

Мариана Ликова, сътвори същински празник за кърджалийци в Деня 
на Тракия – 26 март. . Тържеството бе под надслов „Богатството на 
тракийката“.В залата на Дома на културата се събраха над 500 души, кои-
то празнуваха по особено празничен и атрактивен начин.Поздравителен 
адрес по повод празника от името на кмета на община Кърджали поднесе 
зам.-кметът Веселина Тихомирова. Председателят на дружеството Мари-
ана Ликова произнесе тържествено слово за Деня на Тракия.След офици-
алната част на сцената пяха, свириха и танцуваха потомци на бежанците 
от Беломорска Тракия и Одринско, заселили се в града след Балканските 
войни. Своите изпълнения поднесоха деца, спечелили награди в прове-
дения наскоро в Стара Загора национален фолклорен конкурс „Орфеево 
изворче“. Градусът на настроението вдигнаха също хоротропците на фол-
клорния състав към Дома на културата и съставът за автентичен фолклор 
към читалището в село Черничево.Във фоайето бе подредена и изложба, 
представяща бита и облика на тракийци – вкусни гозби, везани тъкани, 
носии, кърпи и плетива. Празникът завърши с дълго хоро на площада 
пред Дома на културата, на което се хванаха над 200 души.

СЛИВЕН
На 26 март т.г. тракийски потомци и граждани на Сливен се събраха в двора на черквата 

„Св. цар Борис I Покръстител” да отпразнуват 106 г. от Одринска епопея и Деня на Тракия. Тук 
бе бригаден генерал от запаса Кольо Милев - народен представител.Отслужена бе заупокойна 
молитва за героите при Одрин. С насълзени очи Милка Енчева и Мария Минчева прочетоха 
вълнуващи стихове за „Бежанката”, оставила роден дом, загубила деца през кървавата 1913 г., 
но съхранила своя тракийски дух за следващите поколения тракийц. За славата на българския 
войн, за победата над Одрин прочете слово председателят на дружеството инж.полк.о.з.Кирил 
Киряков. С едноминутно мълчание присъстващите почетоха паметта на скъпите ни жертви. 
Цветя окичиха паметната плоча на загиналите през 1913 г. На тържествения ден се връчиха 
членски карти на нови членове на тракийското дружество  „Лазар Маджаров” гр. Сливен. Праз-
никът продължи във Военния клуб с тържествен концерт.

БУРГАС
Членовете на дружество „Странджа“ отбелязаха Деня на Тракия. Те се събраха 

пред паметника на 24-ти пехотен Черноморски полк пред сградата на Военния клуб 
в морския град. В церемонията участваха и зам.-областният управител на  Влади-
мир Крумов и зам.-кметът  на Бургас Йорданка Ананиева. Полковникът от запаса 
Атанас Великов припомни събитията по време на Одринската епопея. „Тук пред 
паметника на 24-ти пехотен Черноморски полк си спомняме незабравими страни-
ци от нашата история и се покланяме пред повдига на достойните и храбри наши 
братя и сестри от Одринска Тракия, Македония и Родопите. В тяхната борба пряко 
участваха много българи от цялата страна, защото жаждата за свобода в онези го-
дини бе свързана с идеята за обединено и независимо Отечество, както и в наши 
дни“, каза Стефан Колев – председател на дружество „Странджа“. Пред паметника 
бяха развети знамената на дружество „Странджа“, в което членуват наследници на 
тракийски бежанци. Бяха поставени и цветя в знак на признателност.
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Любомир Шопов:

ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
На 26 март, когато тракийските дружества в България отбелязват Деня на Тра-

кия, във Велики Преслав си припомниха за живота на първите тракийци, заселили 
се край руините на средновековната българска столица. Националният празник 
събра тракийци от дружество „Родолюбие“ в града и селата, както и жители на 
съседната община Върбица. Денят започна с панихида във възрожденската църква 
„Св. Св. Петър и Павел“ и продължи с поднасяне на цветя в памет на загиналите 
бежанци и на храбрите български войни, паднали в боевете за превземане на Од-
ринската крепост. По повод Деня на Тракия кметът на общината д-р Александър 
Горчев изпрати поздравителен адрес до местната организация и нейния председа-
тел инж. Петър Петров, който е носител на най-високото отличие на организация-
та – златен медал с лента „Капитан Петко войвода“. Председателят държа реч, в 
която припомни пред гостите на честването как са пристигнали първите бежанци 
от Тракия, къде са построили къщи, с какво са се занимавали. Сега техни наслед-
ници живеят в почти цялата Великопреславска община, Шумен и Търговище.

ХАСКОВО
Честването на Деня на Тракия в Хасково започна рано пре-

ди обед и завърши до свечеряване. Потомци на тракийските 
бежанци засадиха елхичка в парка на Капитан Петко войвода. 
На едно място се събраха три поколения – от най-възрастния 
журналиста Стайко Черкезов до май-младата потомка – Кон-
стантина Петрова – танцьорка от детския състав „Пъстрица“. 
След обяд в Музея бе представено бойното знаме на 10 Родоп-
ски полк от Хасково, участвало при привземането на Одрин-
ската крепост. На  ритуала по поднасяне на венци и цветя на 
паметника на Незнайния войн на площад „Свобода“ се вклю-
чиха военнослужещи от хасковското военно формирование 52 
740, духовият оркестър, представители на институции, граж-
дани и деца. Слова произнесоха кметът Добри Беливанов, 
областният управител Станислав Дечев и генералният консул 
на България в Одрин Васил Вълчев, който завърши с думите 
„силни сме, когато сме заедно“. Водещ беше актьорът Стефан 
Цирков, който рецитира поемата „Сила“ на Ивайло Балабанов. 
Последва концерт на ансамбъл „Китна Тракия“, вокална група 
„Тракийска дъга“ и детски танцов състав „Пъстрица“.

КАРНОБАТ
Тракийското дружество „Капитан Петко Войвода“ –

Карнобат отбеляза Деня на Тракия с поднасянето на ве-
нец и цветя и с кулинарна изложба. Тя премина под над-
слов „От сръчните ръце на тракийските жени“. „Денят 
на Тракия е свързан с една от най-големите победи на 
българското оръжие в най-новата ни история – превзема-
нето на непревземаемата според германските специали-
сти Одринска крепост през 1913 г., по време на Първата 
балканска война“, подчерта председателят на дружество-
то Милка Спасова. Тя заяви още, че освен с триумфа Де-
нят на Тракия е и ден на скръбта по стотиците хиляди 
българи, които само няколко месеца по-късно, през ля-
тото на същата 1913 г. са прогонени от турската армия от 
родните си домове в Одринска Тракия. „Разорението на 
тракийските българи през 1913 г. е геноцид и етническо 
прочистване на българското население в южната част на 
областта Тракия по време и скоро след Междусъюзниче-
ската война. Извършвано от Османската армия и турски 
башибозук, засегнатите области включват Източна Тра-
кия и Източните Родопи“, каза още тя.

СРЕДЕЦ     .
Тази година не в един,а в четири последователни дни, членовете на тракий-

ското дружество „Лазо Лазов“ празнуваха.Първите три дни бяха превърнати в 
своеобразни уроци по история, посветени на Капитан Петко войвода, проф. Ми-
летич и неговата книга „Разорението на тракийските българи“ и поклонение пред 
паметната плоча на преображенци и патрона Лазо Лазов. На 26 март Залата на 
читалище „Пробуда „едва събра не само тракийци, но и много други граждани на 
Средец. Имаше традиционните поздравления от Божанка Николова – председа-
тел на дружеството, от кмета на града инж. Иван Жабов и други представители 
на обществени организации. Прозвучаха стихове за Тракия, и песни на съставите 
от пенсионерски клуб „Странджа“, от дружеството на инвалидите „Надежда“ и 
женската формация на дружеството.С огромен интерес бяха посрещнати инди-
видуалните изпълнители: Лазар Налбантов, Яна Биюкова, Керка Тотева, Марин 
Маринов, Янко Алексиев – все потомци на тракийци, носещи тракийското в сър-
цата си. А когато на сцената излезе народната певица Радостина Йовкова, залата 
се взриви от овации и ръкопляскане.

ЯмБОЛ
Тази година членовете на тракийско дружество „Тракия“ – Ямбол и „Одринска епопея“ 

– Поморие решиха заедно да отбележат Деня на Тракия. На 22 март тракийци от Поморие 
пристигнаха в Ямбол. Тържеството започна с отдаване на почит и полагане на венци и цве-
тя пред паметника на тракийските бежанци на площад „Освобождение“. Председателят на 
дружеството в Ямбол Михаил Вълов в прочувствено слово припомни събитията случили се 
преди 106 години, когато с безпримерна смелост българските войници и офицери превзеха 
непристъпната Одринска крепост и дариха свобода на поробените си братя и сестри в Източна 
и Беломорска Тракия. Най-младият потомък на тракийските бежанци от Лозенград, поднесе 
венец, изработен от родителите му. В залата на Военния клуб беше подредена изложба на Ка-
мелиян Влайков на рисунки и грамоти от спечелени конкурси .

Тържественият концерт беше открит от Русана Щилиянова – секретар на дружеството в 
Ямбол с песните на хор „Тракийка“. Тракийци от Поморие изнесоха концертна програма от 
песни, рецитали и танци, която дълбоко развълнува присъстващите и беше бурно аплодирана. 
Концертът завърши с изпълненията на хор „Виолина“ при читалище „Пробуда“ – гр. Ямбол.

КАЗАНЛЪК
С редица събития бе отбелязан 26 март в Казанлък. Представители на тра-

кийското дружество „Капитан Петко войвода“ с председател София Парна-
рова  подариха на Музея на бойната слава в поделението на 61-ва Стрямска 
механизирана бригада в Казанлък пръст, донесена от Одрин, където загиват 
стотици войници от 23-ти Пехотен Шипченски полк. При посещението им в 
Одрин отец Чакърък е отслужил панахида за загиналите войници, а след това 
казанлъчани заедно с него са отишли на българското гробище, за да прелеят 
гроба на Филип Чакърък и общия гроб на загиналите български войници. В 
деня на Тракия бяха поднесени цветя и венци пред Паметника на загиналите 
за свободата на България в парк „Розариум“. В библиотека „Искра“ бе от-
крита изложба, в която са показани книжни издания, притежание на нейните 
фондове, в които е съхранена историята на 23-ти Пехотен шипченски полк.
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26 МАРТ – ПОКЛОН...

КРУМОВГРАД
Дружество „Тракия“ в Крумовград отбеляза Деня 

на Тракия свързан със 106-тата годишнина от подвига 
на българските войни,паднали край Одрин и из тра-
кийските полета,както и почитта и паметта на хиля-
дите българи-тракийски бежанци намерили подслон в 
пределите на България и запазили родовата си памет.
Бяха поднесени венци и цветя пред паметника на Ка-
питан Петко войвода и Тракийката.

ХАРМАНЛИ
Честването на Деня на Тракия в град Харманли започна с поклонение и поднасяне на венци и цветя пред бюст-па-

метника на Капитан Петко войвода. Датата 26 март (13 по ст. ст.) през 1913 г. символизира две съдбовни събития: бой-
ната слава на българската войска и стремежът на тракийските българи към свобода и присъединяване към отечеството. 
Кметът на Община Харманли Мария Киркова подчерта в своето обръщение: „Подвигът на одринци, връща свободата на 
българите, останали в османски земи, а успехът в тази славна битка е постигнат, защото дух, народ и държава са били 
заедно. Нека и ние бъдем единни, зрели и да се борим за по-доброто бъдеще на България.“ 

Програмата, организирана от тракийското дружество „Бойко Чавдаров“, продължи в Културен център – Харманли, 
където бе представена презентация под надслов „Съдбата на тракийските българи“. По повод честването силни и завла-
дяващи слова, посветени на Одринската епопея, прозвучаха от възпитаниците на ОУ „Иван Вазов“ с ръководител Диана 
Петрова. Фолклорната танцова формация „Тракийци“ с художествен ръководител Виолета Желева представи програма от 
танци, а група „Малките сладурани“ с вокален педагог Мариана Панайотова закриха програмата с песни и танци.

ТЪРГОВИЩЕ
Денят на Тракия и 106-ата 

годишнина от Одринската 
епопея започна с заупокойна 
молитва в храма „Успение 
Богородично“, Тракийци 
поднесоха венци и цветя на 
Войнишкия паметник, а така 
също и на паметната плоча 
на основателя на тракийско-
то дружество в града – Сто-
ян Мавродиев (1893–1965). 
Вечерта в концертната зала 
на Младежкия дом се състоя 
тържественото честване на 
Деня на Тракия с концерт, 
организира от тракийското 
дружество съвместно с Об-
щина Търговище и Младеж-
кия дом.

АСЕНОВГРАД
И тази година, по установена в годините традиция, тракийското дружество „Родопи“ в Асеновград отбеляза Деня на 

Тракия с празничен концерт. Честването започна с химна на България, след което председателят на тракийското дружество 
„Родопи“ в Асеновград Ели Воденичарова приветства със слово присъстващите на  събитието, припомняйки моменти от 
героичното минало, свързано с превземането на Одринската крепост и драмата на тракийските бежанци. „Да помним и 
пазим тракийските ценности и да придадем на децата си обичта към Отечеството“, призова в своето слово Ели Воденича-
рова. Последва богата музикална програма в изпълнение на ансамбъл „Капитан Петко войвода“ с ръководител Христина 
Анастасова, начало на която беше дадено с химна на Тракия – „Ясен месец“. Това е авторитетен фолклорен състав, който 
има всеки месец изяви пред публика и участва в национални и регионални фестивали и конкурси, които му носят награди 
и дипломи. Ансамбълът е от 30 души на всякаква възраст – от ученици до пенсионери. Празничната програма завърши с 
кръшно българско хоро.

РУСЕ
Както всяка година потомците на тракийци 

от Русе отбелязаха Деня на Тракия. По тради-
ция поднесохме венци и цветя пред паметни-
ка на Стефан Караджа (единствен паметник 
на тракиец в града). Аврам Аврамов говори 
за героичните прояви на нашата армия при 
превземането на Одринската крепост. Тър-
жеството продължи в музея на Баба Тонка с 
литературно-музикална програма подготвена 
от Раличка Йосифова и участието на вокална-
та група към дружеството. В  тържеството се 
включиха Регионалния исторически музей и 
запасното войнство.

ПЛОВДИВ
По случай 26 март – Ден на Тракия в залата на на-

родното читалище „Христо Смирненски“ в Пловдив 
бе представена книгата на доц.Тонка Василева „Не-
заличима диря – съдбата на малоазийските българи“. 
Библиотекарят на читалището Росица Михайлова за-
позна гостите с живота и творчеството на автора. Кни-
гата разказва за тежката съдба на бежанците от Мала 
Азия и Одринска Тракия. Авторката е пряка потомка 
на малоазийските българи и израства със спомените, 
разказите и песните на своята баба бежанка от с. Урум-
ча, Мала Азия. Силно развълнувана от съдбата на своя 
род, решава да напише книга, в която да отрази тези 
спомени и разкази за тежката участ на бежанците . На-
края гостите бяха поздравени с изпълнение на вокална 
група“ „Пеещи сърца“ към НЧ „Христо Г.Данов“ с ху-
дожествен ръководител Румен Ковачев.
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„ФОЛКЛОРЕН ВЕНЕЦ 
БОЖУРА“

ПРЕДСТОЯЩО

На 9 март, т.г. в залата на народното читалище „Св. 
Климент Охридски – 1858“ се проведе Общо отчетно 
събрание на тракийското дружество „Одринска епопея“ 
– Стара Загора при следния дневен ред: 1.Отчетен до-
клад за дейността на Тракийското дружество за 2018 г.; 
2.Утвърждаване на план-програма на тракийско друже-
ство „Одринска епопея“ за 2019 г.; 3. Годишен финансов 
отчет – изпълнение на бюджета за 2018 г., и приемане 
на бюджета  за 2019 г. Гост на събранието бе Михаил 
Вълов, зам.- председател на СТДБ и председател на 
тракийско дружество „Тракия“, гр. Ямбол. За водеща 
на събранието бе избрана Кирилка Иванова – член на 
Управителния съвет на дружеството. Отчетен доклад за 
дейността през 2018 г. изнесе председателят на друже-
ството Цанко Атанасов. Под формата на презентация 
на мултимедия председателят представи план-програ-
мата за дейността през настоящата година.

ÎÁÙÎ ÑÚÁÐÀÍÈÅ 
Â ÑÒÀÐÀ ÇÀÃÎÐÀ

ВЪЛНУВАЩО СЪБИТИЕ НА ПЕТРОВА НИВА

На 28 март т.г. в Тракий-
ския дом в столицата се със-
тоя заседание на Централ-
ното ръководство на Съюза 
на тракийските дружества 
в България, водено от него-
вия председател Красимир 
Премянов, който в начало-
то на заседанието запозна 
присъстващите с послед-
ните изяви на тракийска-
та организация каквито са 
изграждането на филиали 
на Тракийския научен ин-
ститут във Варна и в Кър-
джали,  общото събрание на 
РАО „Тракия“ в Първомай и 
др. Той даде висока оценка 
на Деня на Тракия, който бе 
отбелязан като национално 
събитие в цялата страна, 
благодарение на усилията на 
тракийските организации. 
Централното ръководство 
обсъди информация за мо-
тивите и проекта на Закон за 
обещетяване на тракийските 
бежанци и техните правоп-
риемници. Неговите члено-

ве са убедени, че обществе-
ните отношения, свързани 
с обещетяването на тракий-
ските българи и техните 
потомци се нуждаят от за-
конодателно уреждане. Спо-
ред адвокат Светла Пълева-
Вълкова  законопроектът е 
мотивиран от изключител-
ния обществен интерес да 
се подкрепи законодателна 
инциатива за да бъдат обе-
щетени тракийските бежа-

нци както от Източна Тра-
кия и Мала Азия, така и от 
Западна Тракия, което не бе 
извършено напълно. Налице 
е отнемане правото на соб-
ственост, с което се наруша-
ва Европейската конвенция. 
Има предложение да се съз-
даде Агенция за обещетява-
не на тракийските бежанци 
и техните правоприемници. 
Централното ръководство 
прие информацията за зако-

на и реши законопроектът 
да бъде обсъден във всички 
тракийски дружества. Ще 
се организират обсъждания 
с участието на изтъкнати 
юристи от ВУЗ и БАН, спе-
циалисти по международно 
право и представители на 
европейските структури.

Разгледана бе инфор-
мация за съдебните дела в 
защите на интересите на 
СТДБ, както и информация 
за свидетелствата за прите-
жание на марки от СТДБ. 
Решено бе да се подкрепи 
финансово Националната 
инициатива-среща „Завръ-
щане към корените“, която 

ще се състои на 13 ап-
рил 2019 г. в Бургас, 
както да се отпусне 
финансова помощ на 
тракийскотодруже-
ство „Фере“ – в с. Ра-
китница, за ремонт на 
покрива на тракийския 
дом в селото. Обсъде-
но бе и предложение за 
дигитализацията в  ар-
хива и сайта на Съюза. 
Решено бе във връзка 
със 175 годишнина от 
рождението на Капи-
тан Петко войвода да 

бъдат наградени с юбилеен 
медал членове на Клуба на 
ветераните  Папани Козаре-
ва, Надежда Недкова, проф. 
Делчо Порязов, проф. Иван 
Филчев, проф. Тодор Киров, 
Величко Пачилов и Недялко 
Комнев. Със същия медал 
са удостоени Антон Киссе 
– ръководител на Асоциаци-
ята на българите в Украйна, 
и Иван Алексиев – кмет на 
Поморие.

ХХVII национален странджанско-тракийски събор 
„Фолклорен венец Божура“ ще се състои на 18 и 19 
май т.г.. Организатори са община Средец, Съюзът на 
тракийските дружества в България и народното чита-
лище „Пробуда – 1897“. Председател на Инициативния 
комитет е инж. Иван Жабов – кмет на община Средец, 
със съдействието на Българското национално радио и 
Радио Бургас. Съборът има за цел да продължи музи-
кално-песенната традиция на Странджанско-тракийския 
край, да провокира интереса на младото поколение и да  
стимулира неговото развитие в областта на фолклорно-
то ни наследство.. В рамките на събора се провеждат: 
конкурс за млади изпълнители на странджански и тра-
кийски песни, разделени в четири възрастови групи (от 
4 до 10 години; от 11 до 14; „любители“ от 15 до 19; „про-
фесионалисти“ от 15 до 19), конкурс за млади инстру-
менталисти /гайда, кавал, тамбура, гъдулка/, в горепосо-
чените възрастови групи и конкурс за детско-юношески 
фолклорни групи, разделени в две възрастови групи: от 
4 до 13 годишна възраст и от 14 до 19 годишна възраст. 
Ще бъдат раздадени следните награди: приз „Фолклорен 
венец Божура“ – плакет и парична награда; приз „Комня 
Стоянова“ – плакет и парична награда; награда на кмета 
на община Средец за цялостен принос към събора; на-
града на Съюза на тракийските дрлужества в България, 
както и първа, втора и трета награда във всички групи 
– диплом и парична наград. Съборът се провежда в рам-
ките на два дни в града и в местността „Божура“ край 
град Средец – на 18 май в  народно читалище „Пробуда 
– 1897“, на 19 май в местността „Божура“, където от 10 ч. 
ще се състои гала-концерт на наградените с първенците 
и призьорите от конкурса, лауреати от предходни кон-
курси и гостуващи изпълнители и състави. 

Заявки за участие по образец се приемат 
до 5 май 2019 г., на адрес: гр. Средец п.к. 8300, област 
Бургас, пл. „България“ № 8, Общинска администрация, 
за „Фолклорен венец Божура“. Заявката може да бъде 
изтеглена и от електронния сайт на община Средец – 

www.sredets.bg. За повече информация: 
gsm: 0884544818 – Соня Желева; 0884544807 – 

Десислава Стефанова; email: bojursredets@abv.bg

Обсъдени бяха мотивите за Законопроект 
за обещетяване на тракийските 

бежанци и техните правоприемници

на и реши законопроектът 
да бъде обсъден във всички 
тракийски дружества. Ще 
се организират обсъждания 
с участието на изтъкнати 
юристи от ВУЗ и БАН, спе-
циалисти по международно 
право и представители на 
европейските структури.

Разгледана бе инфор-
мация за съдебните дела в 
защите на интересите на 
СТДБ, както и информация 

ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ ÍÀ 
ÖÅÍÒÐÀËÍÎÒÎ 
ÐÚÊÎÂÎÄÑÒÂÎ

Както вече съобщихме на 23 март т.г. в историческата 
местност Петрова нива в Странджа се събраха десетки 
българи по покана на Община Малко Търново, Истори-
ческия музей „Проф. Александър Фол“ и Международния 
търговски и културен център – Геопан. Повод за това нео-
бичайно събиране бе направеното от известния български 
хирург и общественик проф. Иван Гаврилов дарение на 
икони за храма „Св.Петка Българска“. Церемонията започ-
на с издигането на националния флаг. Пред паметника бяха 
поставени неосветените икони на Св. Петка Българска, на 
Св. Пр. Илия, чийто ден в православния ни календар е 
избран за начало на Илинденско-Преображенското въс-
тание и на Св. Богородица, дарение за храма в близкото 
с. Стоилово, в чието земли-
ще е историческата местност. 
Сред присъстващите бяха да-
рителите проф. Иван Гаври-
лов и Златка Далева, зам.-
председателят на Върховния 
комитет на СТДБ Гено Пухов, 
кметът на Община Малко Тър-
ново Илиян Янчев,  д-р Сте-
фан Пейков – ръководителят  
на центъра Геоплан. дирек-
торът на историческия музей 
„Проф. Александър Фол“ Иве-

лина Петкова, дългогодишният кмет на Община Царево Пе-
тко Арнаудов и съпругата му Ягода Арнаудова – историчка, 
жители на с. Звездец, Близнак, Стоилово и Малко Търново. 

Освещаването на иконите се извърши по българския 
православен канон от Агатолския епископ Иеротей, ви-
карий на Сливенския митрополит Йоаникий и игумен на 
манастира „Св. Георги” в Поморие, в съслужение отец 
Серафим от православния храм „Успение Богородично“ в 
Малко Търново. Освещаването на иконите пред Денят на 
Тракия завърши с благослов към дарителите. Гражданство-
то беше приканено да отнесе със себе си и раздаде на 
близки и познати благословената картичка с иконния образ 
на Св. Пр. Илия. Част от картичките – по желание на проф. 

Иван Гаврилов и със съдей-
ствието на Българския култу-
рен клуб в Скопие, ще бъдат 
раздадени като послание от 
Странджа към българите от 
Македония. На желаещите бе 
дарена книгата „Моята Стран-
джа“ на Ил. Т. Петков, изд. на 
„Хр. Г. Данов“, Пловдив. По-
лучено бе поздравление от 
председателя на Българския 
културен слуб в Скопие Лазар 
Младенов.
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от село БръшлянВИЛИАНА СЕМЕРДЖИЕВА

Ясен месец веч изгрява
над зелената гора,
в цяла Странджа роб запява
песен нова, юнашка.
...
О, Сърмашик, село славно
от юнашката борба!
О, Сърмашик, име ново
на Тракийска свобода!

Тази популярна оби-
чана песен зазвучава 
в съзнанието, когато 
прекрачим прага на 
Килийното училище 
в с. Бръшлян и видим 
портрета на Яни Попов, 
текста и нотите на него-
вата творба, станала из-
вестна като Странджан-
ската Марсилеза. През 
1897 г. той се включва 
активно в подготовката 
на Илинденско-Прео-
браженското въстание. 
Учителства в първото 
светско училище в с. 
Сърмашик (днес Бръш-
лян, в буквален превод). 
Делегат е на конгреса 
в местността Петрова 
нива. Заради револю-
ционната си дейност 
Яни е уволнен като учи-
тел. Завръща се в род-
ния си край – Лозенг-
радско, и става комита. 
Научавайки за герой-
ската смърт на войвода-
та Пано Ангелов и чет-
ника Никола Равашола 
по време на събитията 
на 20 март/2 април 1903 
г., когато част от чета на 
ВМОРО е обградена от 
османски военни части 
в Балювата къща, Яни 
Попов написва песента 
„Ясен месец веч изгря-
ва“. Сърмашик е присъ-
единено към България 
през 1913 г.

Друга почитана лич-
ност в Странджанския 
край – народният певец 
Сава Попсавов, роден в 
Бръшлян, популяризира 
бунтовния марш. При-
знателните жители са обезсмър-
тили подвига на Пано Ангелов и 
Никола Равашола, като са поста-
вили на площада паметници с тех-
ните ликове.

Бръшлян, което до 1934 г. носи 
името Сърмашик, се намира на 
14 км от Малко Търново и на 64 
км от Бургас. През 1982 г. селото, 
в границите на Природния парк 
„Странджа“, е обявено за архи-
тектурен и исторически резерват. 
Запазени са автентични построй-
ки от XVIII–XIX век. 76 къщи са 
архитектурни паметници на кул-
турата, 9 от тях – с национално 
значение. Смята се, че най-стара-
та къща в селото е строена през 
XVII век. Приземният етаж на ти-
пичната бръшлянска постройка от 

ломен камък с два дървени пояса, 
в миналото служил за обор на до-
машните животни, днес е превър-
нат в стая на занаятите. Вторият, 
жилищен, етаж е изцяло от дър-
во. В голямата стая има типично 
огнище, изградено от камък към 
стената. Всичко това и още мно-
го за бита, занаятите, оръдията на 
труда и т.н. ще ви разкажат в Ет-
нографската къща музей. Според 
официалната информация днес в 
селото живеят около 50-70 души. 
Любопитна подробност е, че на 
хиляди километри оттук заливът 
Бръшлян на остров Смит в Антар-
ктика е кръстен на него.

„Прилежанието носи сполука“ 
пише на видно място в Килийно-
то училище, основано от свеще-
ник Петър (Пею) Киприлов през 

1870/1871 учебна година. Акти-
вен участник в освободителното 
движение, той неведнъж е аресту-
ван и измъчван от турците, избяг-
ва в свободна България и служи 
на църквата и народа си до дълбо-
ка старост. Подредбата в Килий-
ното училище показва как децата 
са седели на земята върху кожи и 
са писали с пръчици върху пясък, 
след това върху восъчни плочки. 
Всъщност школото се помещава 
в пристройка към църквата „Св. 
Димитър“, построена върху тра-
кийско светилище на бог Дионис 
– за това свидетелства античният 
мраморен жертвеник под формата 
на олтар и надпис на старогръцки. 
Храмът е вкопан в земята и е бил 
обграден с висок зид. Върху от-
делно издигнатата камбанария се 

намира уникалната 
камбана от първата 
половина на ХIХ 
в., излята в руския 
град Ярославл. В 
селото е запазена 
и къщата, в която е 
нощувал Апостола 
на свободата Васил 
Левски през 1871 г. 
на път за Одрин. 

Едно от най-ат-
рактивните места 
е Музеят на откри-
то за традиционно 
възрожденско зе-
меделие. Десетина 
възрастни жени 
пресъздават пред 
гостите седянка и 
традиционни зани-
мания – чепкане на вълна, преде-
не на хурка, навиване на вретено, 
плетене на чорапи, работа с че-
крък, бродерия и др. Пременени 
в бели ризи, черни сукмани, чер-
вени престилки и бели забрадки, 
закичени с гюлове, те пеят песни 
от местния фолклор. След това 
едновремешните сръчни, пърга-
ви и гиздави моми увличат гости-
те в традиционни игри и народни 
хора. Из двора може да се разгле-
дат диканя, каменна мелница за 
жито, паламарка, пaлешник, уре-
ди за обработка на лен и коноп, 
дори малък пчелин.

Бръшлянчани са гостоприем-
ни, разказват увлекателно и с лю-
бов истории от близкото и далеч-
ното минало. Ще ви посрещнат, 
ще ви настанят в автентични бъл-
гарски домове, ще ви нагостят с 
ястия с уникален вкус и аромат.

Много от хората пристигат 

тук, за да се насладят на тишината 
и спокойствието, чистия въздух 
и пъстрите гледки на приказната 
природа. Любими места за раз-
ходка на туристите са до парак-
лисите „Св. Пантелеймон“, „Св. 
Петка“ и „Св. Марина“, кътовете 
за отдих в местностите Борилото, 
Двата вриса, Кубареловата воде-
ница, находищата на редки расте-
ния като дивите орхидеи в м. Го-
гово, запазени тракийски могили, 
долмени и др. 

Оттук тръгва и т.нар. Зелен 
коридор с. Бръшлян – с. Стоило-
во, Пътят на ясния месец, дълъг 
11 км. Маршрутът, свързан с ис-
торическите събития от времето 
на Илинденско-Преображенско-
то въстание, минава през стари 
дъбово-букови гори с понтийска 
растителност и панорамни глед-
ки.

Снимки авторката 

Ясният месец изгрява
Местните хора поддържат живота и красотата на китния 

архитектурен и исторически резерват в сърцето на Странджа 


