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няма „себеравен в новата 
ни мъченическа история“: 
„Всички реки текат към 
морето. / Само тракийски-
те обратно текат, / нагоре, 
нагоре, по път и без път / на 
майка България към сърце-
то…или „Арда, Арда, като 
стигнеш Бяло море, кажи 
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в нас, над нас, слънца в не-
бето на Отечеството, защо-
то носят нещо вечно, нещо 
безсмъртно, нещо съвър-
шено – идеала, към който 
се стремим.“ Звучат покър-
тителни стихове за погро-
ма през 1913 г., който по 
думите на акад. Милетич 

на артистите Вели Чаушев 
и Василка Сугарева  събра-
ха на Алеята на възрожден-
ците в Борисовата градина 
тракийци от цялата страна.  
Денят е 16 април, часът е 
15. Хиляди почетоха па-
метта на Васил Левски и 
Христо Ботев, като подне-
соха венци и цветя, за да 
докажат верността на тра-
кийци към свещените иде-
али за свобода и правда. Не 
случайно големият транс-
парант, с който дойдоха 
тракийци от Стара Загора 
е „Вечна е България,  ве-

чен е бъл-
гарският 
дух!“

Р а з -
т ъ р с в а т  
д у м и т е 

от микрофона: „Къде ще 
вървим без Левски? Къде 
ще вървим без Ботев? 
Нали пред очите ни ще се 
стъмни, кръгозорът ще се 
затвори, душите ни ще се 
сгърчат от срам. И сърцата 
ни ще се пръснат от болка. 
Те винаги ще бъдат с нас и 

ТОДОР КОРУЕВ

„Днес сме тук, за да съ-
берем сърцата си в едно, да 
съберем душите си в едно, 
да съберем мислите си в 
едно, да стиснем ръцете си 
в юмрук, за да покажем, че 
сме единни.  Единни и не-
поклатими в позицията си. 
Събира ни паметно съби-
тие, станало на 12 май 1896 
г. – във Варна е създадено 
дружество „Странджа“ и 
един от неговите учреди-
тели е Петко Киряков – ве-
лик българин, славен рево-
люционер 
и храбър 
в о й в о д а . 
120 годи-
ни от на-
чалото на 
организираното тракийско 
движение по българските 
земи, началото на сегаш-
ната патриотична орга-
низация, която защитава 
интересите на милион и 
половина българи – пото-
мци на бежанци от Тракия 
и Мала Азия.“ Тези думи 

Шествие-протест в столицата с участието
на дружества от цялата страна

СВЕТЛИ 
ВЕЛИКДЕНСКИ 
ПРАЗНИЦИ!

му / сълзите ни да изплаче, 
мъката ни да измие.“ За да 
заявят присъстващите еди-
ногласно: „Геноцид – това 
е истинското име на разо-
рението, изтреблението и 
мъченичеството на  тра-
кийските българи“

От Алеята на възрож-
денците тръгна мълча-
ливото шествие. То е 
протестно  – в защита на 
моралните и имуществе-
ните права на наследници-
те на  бежанците от Тракия 
и Мала Азия, за обеди-
нение на гражданското 
общество и държавните 
институции в името на на-
ционалното единение, на-
ционалната идентичност 
и националните ценности. 
Шествието е 
организирано 
от Съюза на 
тракийските 
дружества в 
България. За 
участие в него дойдоха 
тракийци от цялата страна 
– Стара Загора, Казанлък, 
Пловдив, Бургас, Созо-
пол, Поморие, Хасково, 
Харманли, Димитровград, 
Ивайловград, Свиленград,  
Карнобат, Ямбол, Айтос, 
Сливен, Плевен, Перник, 
Русе, Павликени и София. 

Шествието премина 
през Орлов мост, като за 
кратко бе блокирано дви-
жението  по „Цариградско 
шосе“ и „Цар Освободи-
тел“. Цялото пространство 
от Орлов мост до Софий-
ския университет бе залято 
от тракийци, които носеха 
националния трибагреник 
и знамена на тракийската 
организация.  Много от 
тракийци бяха в народ-

ните си носии, начело на 
колоната бяха гайдари и 
кукери. Това пъстрило от 
люде със знамена, лозунги,  
транспаранти,  портрети 
на войводи и мъченици  се 
спря пред резиденцията на 
турския посланик на „Цар 
Освободител“. Предвидли-
во ги посрещнаха коли на 
жандармерията, паркира-
ли пред сградата на  тур-
ското посолство. 

„Турция да признае ге-
ноцида над тракийските 
българи!“ – това искане 
изписано на платно бе 
изправено срещу рези-
денцията, от чиито про-
зорци отвреме навреме по-
поглеждаха обитателите ú. 
А от микрофона прозвуча-

ват имената 
на селища-
та, станали 
жертва на 
кланета и 
безче стия 

през кървавата 1913 годи-
на: Булгаркьой, Енидже, 
Мустафа паша, Османли, 
Деведере, Гьокчебунар, 
Черничево,  Покрован, 
Хухла… В Армаганска-
та долина са избити 800 
души, главно жени и деца. 
Общо 367  000 българи са 
прокудени от родните си 
места в Източна и Западна 
Тракия и 60 000 са избити. 
Това е само припомняне 
на ужасната истина за ге-
ноцида над тракийските 
българи, който днес е от-
ричан  от наследниците на 
паносманистите в съвре-
менна Турция, която прави 
постъпки да стане член на 
Европейския съюз.

„Държавата да 
защити правата на 

тракийските българи“

„Турция да признае пред 
Европейския съюз геноцида  
над българите от 1913 г.“
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ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ОТЧЕТЕ  
ПЕТГОДИШНАТА ДЕЙНОСТ НА СЪЮЗА

 За председател бе преизбран 
Красимир Премянов, избрани бяха 

Върховен комитет и Централно ръководство

На 16 април т. г. в Централния военен клуб в сто-
лицата дойдоха членовете на Върховния комитет на 
Съюза на тракийските дрлужества в България, за да 
участват в  заседание  на Общото събрание, което се 
състоя по предварително обявения и обнародван дне-
вен ред: 1. Отчет за дейността на СТДБ (2011-2015); 2. 
Избор на ръководни органи; 3. Разни.

Заседанието започна под звуците на „Ясен месец 
веч изграва“. Присъстващите изслушаха и национал-
ния химн.  Поглед в залата
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ÎÁÙÎÒÎ ÑÚÁÐÀÍÈÅ ÎÒ×ÅÒÅ...Със ставане на крака и едно-
минутно мълчание бяха почете-
ни видни деятели на съвременно 
тракийско движение, членове на 
Върховния комитет на СТДБ, на-
пуснали този свят след 2011 г.: 
Костадин Карамитрев, митропо-
лит Кирил, Йовко Раканов,  ген. 
Иван Хариев, адм. Дичо Узунов, 
Христо Ганев – Варна, Илия Ка-
раманов – Асеновград, Мико Ми-
хов – Хасково, Величко Петров 
– Кърджали.

Гости на заседанието бяха 
Маргарита Попова, вицепрези-
дент на Република България, Ан-
тон Киссе, председател на Асо-

циацията на българите в Украйна 
(АБУ), Ангел Папазов – предсе-
дател на Управителния съвет на 
РАО „Тракия“, Васил Василев – 
председател на Общобългарския 
комитет „Васил Левски“, Боян 
Ботйов – председател на фонда-
ция „Христо Ботев“, Петко Ко-
лев – председател на фондация 
„Тангра-ТаНакРа“ и зам. предсе-
дател на Дружба „Родина“, отец 
Александър Чакърък, свещеник 
в българските храмове „Свети 
Георги“ и „Свети Константин и 
Елена“ в Одрин и съпругата му 
Мария.

Вицепрезидентът Маргари-
та Попова приветства сърдечно 
членовете на Върховния коми-
тет, горещо подкрепи тяхното 
патриотично дело и изрази своя-
та солидарност с него. (Словото 
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ú поместваме отделно.)
   Председателят на Асоциаци-

ята на  българите в Украйна Ан-
тон Киссе  приветства участници-
те в заседанието и високо оцени 
дългогодишното сътрудничество 
между двете организации, като 
подчерта, че преобладаващата 
част от диаспората в Украйна са 
потомци на тракийски българи.  
Той огласи решението на  АБУ 
да обявят г-жа Маргарита Попо-
ва за личност за 2015 г.за нейния 

принос за българската диаспора и 
връчи на вицепрезидента високо-
то отличие.

Водещият заседанието Миха-
ил Вълов огласи приветствия до 

участниците във форума от 
председателя на Народното 
събрание Цецка Цачева и от 
кмета на София Йорданка 
Фандъкова. (Приветствията 
публикуваме отделно.)

Доклад за извършената 
дейност за отчетните пет го-
дини прочете председателят 
на СТДБ Красимир Премя-
нов. (Проместваме отделно 
целия доклад.) В разисквани-
ята по доклада участваха Еле-

на Мурджева, Петър Янков, 
Петра Мечева, Яни Янев, 
ген. Тодор Бояджиев, ген. 
Нонка Матова, доц. д-р Ата-
нас Щерев, д-р Ваня Стоянова 
и др. Възложено бе на Цен-
тралното ръководство да вземе 
решения за осъществяване на 
направените предложения в 
дискусията.

Върховният комитет прие от-
четния доклад и освободи досе-
гашното ръководство на СТДБ. 
Избрани бяха нови ръководни 
органи – членове на Върховния 
комитет и на Централното ръко-
водство. Привлечени бяха нови 
попълнения във Върховния ко-
митет. За председател на Вър-

ховния комитет и на Централното 
ръководство бе избран Красимир 
Премянов с 61 гласа и само един 
глас против.

Членовете на Върховния ко-

митет приеха Обръщение до по-
сланиците на страните членки на 
Европейския съюз и Декларация 
да българките управляващи с 
настояване за провеждане на ак-
тивна политика в защита на тра-
кийската кауза.Проектите бяха 
докладвани от чл.кор. проф. Ва-

сил Проданов.
След закриването на заседа-

нието членовете на Върховния 
съвет положиха венци и цветя 
пред паметника на Капитан Пет-
ко войвода в Борисовата градина 
и оттам се включиха в мирното 
шествие – протест. 

 Гости на конференцията

 Членове на Върховния комитет

 Председателят на Асоциацията на българите 
в Украйна Антон Киссе поздравява тракийци

Уважаеми господин 
Премянов, уважаеми 
членове на Общото съ-
брание, дами и господа,

Благодаря за поканата 
да бъда гост на Общото 
събрание на Върховния 
комитет на Съюза на 
тракийските дружества в 
България. За мое голямо 
съжаление нямам въз-
можност да присъствам 

лично на събитието, защото по същото 
време в Народното събрание се провежда 
Ден на отворени врати по повод Деня на 
Конституцията и 200-годишнината от рож-
дението на Антим І.

Приветствам последователните усилия 
на Съюза за съхраняване на тракийското 
културно наследство и изграждането на 

националното самочувствие и гордост. 
Подкрепям инициативите, насочени към 
възкресяване в историческата ни памет на 
значими събития и личности и за събужда-
не на родолюбието и патриотизма – особе-
но у младите хора.

Националният тракийски събор, мла-
дежкият тракийски събор, съборът на 
Петрова нива и на мемориала на разоре-
нието в Маджарово, са сред проявите, кои-
то ни връщат към изконните духовни цен-
ности, карат ни да се чувстваме българи.

Затова от сърце желая успех та Съюза 
на тракийските дружества във всички ро-
долюбиви начинания!

На добър час на форума!   
С уважение                    

ЦЕЦКА ЦАЧЕВА, председател 
на 43-ото Народно събрание 

на Република България

Уважаеми гос-
подин Премянов,

Поздравявам 
Ви по случай Об-
щото събрание 
на Върховния ко-
митет на Съюза 
на тракийските 
дружества в Бъл-
гария.

Позволете ми 
да изразя своята 

признателност към Вас и члено-
вете на Съюза за примера, който 
давате на младото поколение и се 
борите за съхраняването на бъл-
гарската духовност и национални 
ценности.

Историята на Тракия трябва да се 

помни, защото тракийските българи 
са проявили истински героизъм, за 
да отстояват себе си като българи, 
прославяйки България с жертвого-
товността на своите генерали, офи-
цери и войници.

Днес, ние трябва да осъзнаем 
уроците на историята не да ги забра-
вяме, а да търсим път за обединение, 
достоен труд и достоен живот., за да 
подкрепим идеята на тракийските 
българи за Тракия без граници.

Пожелавам успех на Общото съ-
брание на Върховния комитет на 
Съюза на тракийските дружества в 
България.

С уважение,
ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА, 

кмет на София

ВЪРХОВЕН КОМИТЕТ
Председател на ВК – Красимир Премянов
Зам.-председател на ВК –  Гено Пухов
Зам.-председател на ВК – Геновева Божкова
Зам.-председател на ВК –  Петър Янков
Зам.-председател на ВК –  Кирил Сарджев
 

Централно ръководство (Управителен съвет)
Красимир Премянов – председател  
ген. Тодор Бояджиев – зам.-председател, досегашен член на ЦР
Краснодар Беломорски – зам.-председател, досегашен  член на ЦР
Михаил Вълов – зам.-председател, нов член
Членове:
Петра Мечева – досегашен член
Румяна Вълчева – досегашен член
Нонка Матова – досегашен член
Ангел Петров – досегашен член
Тодор Ангелов – нов член
проф. Стати Статев – нов член 
проф. Васил Проданов  – нов членн
Георги  Димитров – нов член
Стефан Начев – нов член, той е и главен секретар
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1. Какво характеризираше 
изминалият петгодишен пе-
риод?

Началото на отчетния пет-
годишен период започна през 
2011 година със загубата на 
нашия председател Костадин 
Карамитрев, изиграл водеща 
роля във възраждането на тра-
кийското движение след 1989 
г. Нашата задача бе да запазим 
приемственост и да продъл-
жим възроденото дело в нови-
те условия. Във връзка с това 
се погрижихме да увековечим 
неговата памет чрез издаване 
на книга, поставяне на паметна 
плоча на входа на  СТДБ на ул. 
„Ст. Караджа“ 7 и предложение 
до кмета и Общинския съвет на 
Хасково Костадин Карамитрев 
да бъде обявен за почетен граж-
данин на града.

Периодът между 2011 и 
2016 г. бе време на кризисна 
обстановка в страната, която 
до голяма степен е в резултат 
на последствията от световната 
икономическа криза. Наложи се 
да работим с три правителства, 
които идваха и си отиваха при 
масови протести. 

В условия на засилена нес-
табилност и недостатъчна 
ефективност на институции-
те, нашата организация много 
често заместваше ограничената 
дееспособност на държавата, 
отстъпила част от своя сувере-
нитет с влизането си в ЕС. Из-
хождахме от разбирането, че в 
такива условия нараства ролята 
на неправителствените органи-
зации като СТДБ, които трябва 
да се включат в настоящето и 
бъдещето на страната, и да се 
опитат да съчетаят достойното 
си историческо минало с ролята 
на активен фактор в съвремен-
ното българско общество.

2. Какви приоритети и за-
дачи  си поставихме? 

Стратегическа цел на СТДБ 
стана укрепване ролята и влия-
нието на нашата организация в 
българското общество в защита 
на националните интереси и 
просперитета на страната във 
време, в което част от непра-
вителствените организации в 
България, щедро финансирани 
от външни „благодетели“, иг-
раят доминиращо ролята на ин-
струменти на външна политика. 
Декомпозирането на тази стра-
тегическа цел бе реализирано 
чрез пет основни задачи, които 
се опитахме да реализираме.

Първата задача бе мно-
го по-активните позиции и 
участие на звената на СТДБ 
в решаването на местните и 
националните проблеми. Из-
хождахме от предпоставката, 
че нашата членска маса цени 
миналото, но живее в настоя-
щето. Преценихме, че трябва 
да бъдем неправителствена 
организация, която се ориен-

тира не само към миналото, 
но води битка за решаването 
на днешните и утрешни про-
блеми, свързвайки минало-
то с настоящето и бъдещето. 
Затова обърнахме специално 
внимание на дейността на 
всички структури на СТДБ, в 
т.ч. и на нашия партньор По-
литически клуб „Тракия”.  

Тревожната тенденция, при 
която потомци на тракийци за-
минават и късат връзките със 
своята родина до голяма степен 
обуславя нашите усилия  да се 
борим за подобряване на соци-
ално-икономическата перспек-
тива в страната. В тази битка 
прилагането на комплексни 
мерки от обществено-политиче-
ски характер играят решаваща 
роля. Ако не я променим ситуа-
цията и миграцията на потомци 
тракийски българи  продължи, 
ще се задълбочат кризисни про-
цеси и в самата организация. 
В тази връзка полагаме усилия 
тракийската кауза да бъде вгра-
дена в българския национален 
идеал като приобщаваме към 
нея нови институции и хора.

Втората задача бе борба 
срещу забравата, като на-
правим всичко възможно за 
запазване паметта за тракий-
ските българи. Защото истин-
ската история във времена 
на забрава, е манипулация на 
историята на страната. 

Изхождахме от предпостав-
ката, че не може да има настоя-
ще и бъдеще, ако не се опираме 
на дълбоки корени. Поставихме 
си задачата да продължим да 
пазим традицията, да пазим ми-
налото и винаги ще го правим, 
каквото и да ни струва това. Във 
време, в което в страната се съ-
баряха паметници, сменяха се 
имена на улици, пренаписваше 
се историята, ние обновявахме 
паметници и градихме памет-
ници не само у нас, но и на 
територията на други държави 
като Турция, Гърция, Италия, 
Украйна, чествахме годишнини 
и търсехме нови важни факти 
от нашето минало. Кампаниите 
по такова изграждане се пре-
връщаха в център на масови 
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надхвърли рамките на Ангор-
ския договор и да се опре на 
„Конвенция за превенция и на-
казания за извършване на гено-
цид“ (Утвърдена и предложена 
за ратификация с резолюция на 
Генералната Асамблея на ООН 
260 A (III) от 9 декември 1948 г.) 
и Конвенцията за неприлагане 
на давност по отношение на во-
енните престъпления и престъ-
пленията против човечеството 
(Приета от Общото събрание 
на ООН на 26 ноември 1968 г. 
с резолюция 2391 (XXIII). Ра-
тифицирана с Указ № 344 от 
10 април 1969 г. – ДВ, бр. 31 от 
1969 г. В сила за България от 11 
ноември 1970 г.), които нямат 
давностен срок.

Вторият стълб, на който 
стъпихме бе политическият и 
моралният, с всичките му ас-
пекти, сред които най-остър е 
този за прогонването и погро-
ма, по същество геноцида над 
българите от Източна Тракия и 
Мала Азия. 

СТДБ си постави за задача 
да съдейства по всякакъв начин 
на държавните институции да 
изработят позиция, която да от-
говаря на интересите на тракий-
ци и да води към започването 
на двустранни българо-турски 
преговори, посветени единстве-
но на тракийския въпрос.

Четвърта наша основна 
задача стана специалното ни 
внимание към ролята на пра-
вославието и утвърждаването 
на българщината, на духовни-
те ценности и морал. 

От една страна, във времена, 
в които се говори за така нар. 
„цивилизационен избор“ и нара-
ства ролята на цивилизационна-
та идентичност, за нас бе ясно, 
че наред със славянската азбука 
и история, другият стълб на на-
шата идентичност е правосла-
вието.  От друга страна, осъзна-
ваме, че историята на тракийци 
е неотделима от историята на 
Българската православна църк-
ва (БПЦ) и това е важна ха-
рактеристика в идентичността 
ни на тракийци и на българи. 
Затова отделихме специално 
внимание на собствеността и 
екзархийските имоти в Турция. 
Имахме активна роля в иници-
ативата за възстановяването на 
църквата „Свети Спиридон“ в 
Лозенград. Осъществихме до-
бро взаимодействие с Екзархий-
ското настоятелство в Истанбул. 
Превърнахме в традиция На-
ционалните тракийски събори 
в църквите „Св. Георги“  и „Св 
Константин и Елена“ в Одрин 
през м. май. Защитавахме от 
хулите и нападките Българската 
православна църква. Издигнах-
ме паметник на Екзарх Антим 
І в двора на църквата „Св. Св. 
Константин и Елена“.

прояви и всенародно движе-
ние, в средство за обединяване 
на нацията около благородни и 
патриотични идеи. Така стана 
например с инициативата на 
Съюза за изграждане на памет-
ник на Капитан Петко Войвода 
в Киев. Така стана с честването 
на Екзарх Антим Първи и от-
криването на неговия бюст-па-
метник в Одрин, а след това бе 
водена и битка за съхранението 
му. Продължаваме тази дейност 
с предстоящо поставяне на па-
метна плоча на Петко Войвода в 
Санкт-Петербург; ново изграж-
дане и ситуиране на паметник 
на Петко Войвода в централ-
ната Алея на славата в София, 
където му е мястото; наимену-
ване на метростанция „Тракия“ 
в столицата и художествено оф-
ормление на нейните зали. 

Такава роля играеха чест-
ванията, съборите, научните 
дискусии, свързани с десетките 
годишнини през изминалите 
пет години.  Ще спомена само 
малка част от тях, свързана с 
кръгли годишнини, които бяха 
повод за обръщане на нашата 
памет към тях – 100 години от 
началото на Балканската война 
и Одринската епопея, 100 годи-
ни от разорението на тракий-
ските българи, 110 години от 
Илинденско-Преображенското 
въстание, 140 години от Ап-
рилското въстание, 120 години 
от началото на организирано 
тракийско движение, 80-годиш-
нината от създаването на Тра-
кийския научен институт,  170 

години от рождението на Капи-
тан Петко Войвода, 90 години 
от подписването на Ангорския 
договор.

За първи път в 120 годиш-
ната история на нашата орга-
низация неин празник придо-
би общонационално значение. 
Честванията на 26 март – Денят 
на Тракия формира профила на 
СТДБ като патриотична орга-
низация, бореща се за нацио-
нални интереси и национална 
идентичност. Благодарение на 
съвместните ни усилия него-
вата значимост се утвърди в 
националния календар наред  
с дати като 3 март и 6 септем-
ври. Като носител на автентич-
ния патриотизъм тракийската 
организация организира както 
чрез Върховния комитет, така 
и чрез тракийските дружества 
в страната над сто различни 
събори, тържества, чествания, 
посветени на национални герои 
и героични събития. На тях се 
стекоха десетки хиляди тра-
кийци и наши съмишленици. 
Сред тях особено значение има 
ежегодният Национален събор 
през август на Петрова нива, 
който се превърна във важна 
част от българската национална 
кауза, водеща до консолида-
ция на българския народ около 
основополагащи национални 
ценности и приоритети. Наред 
с него можем да споменем още 
стотина такива чествания за из-
миналите пет години като се по-
чне от ежегодния Национален 
тракийски младежки събор на 

тракийския мемориал „Илиева 
нива“, Аврен, Маджарово и се 
стигне до ежегодния Национа-
лен тракийски събор в Славей-
но, Националният гергьовски 
събор в Поморие, поклонения-
та  на гроба на капитан Петко 
войвода във Варна, Между-
народен фолклорен фестивал 
в Старозагорски минерални 
бани, „Богородична стъпка“ и 
много други. Ако вземем на-
пример само една от тези пет 
години – 2014, ще видим, че 
СТДБ, заедно с тракийските 
дружества е бил организатор на 
21 национални мероприятия и е 
участвал  в 11 съвместни ини-
циативи или форми на развитие 
на връзките с други организа-
ции, т.е. по едно мероприятие 
на всеки десетина дни, което 
е огромно постижение за една 
гражданска организация.

Трета наша основна за-
дача бе защитата на интере-
сите на тракийци и техните 
наследници, свързани с обез-
щетението за заграбените 
имоти на техните деди в Из-
точна Тракия и Мала Азия. 
Наша цел бе превръщането на 
този проблем в национален, в 
общобългарски. Бе изградена 
работна група от наши кадро-
ви дипломати и учени, която 
да систематизира аргументите 
за заслужените имуществени-
те и финансови претенции на 
тракийци и търси пътища за 
решаването им с помощта на 
Външно министерство. През 
изминалите пет години този 
проблем мина различни етапи 
в междудържавните отношения 
между България и Турция, чрез 
които търсехме неговото реша-
ване, като различните прави-
телства имаха различна степен 
на ангажираност. Наясно сме, 
че тази битка ще бъде дълга и 
трудна, тъй като е свързана с де-
ликатните ни отношения с една 
възходящо развиваща се сила, 
каквато е Република Турция, 
която отказва да признае наши-
те искания. В нашата дейност 
стъпихме на два основни стъл-
ба. Първият от тях беше между-
народно правен. Позицията на 
СТДБ бе, че интерпретацията 
на правните аспекти трябва да 
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роля на това министерство в 
преговорите по решаването на 
тракийските имуществени про-
блеми. 

Затова и СТДБ взема дейно 
участие и подпомага дейността 
на МВнР в смесената българо-
турска комисия по решаване на 
спорните въпроси – обезщетя-
ването на тракийските бежанци. 
Същевременно председателят 
на СТДБ участва в Обществе-
ния съвет към Министерство-
то на външните работи, чиято 
основна цел е разширяване на 

диалога с граждански организа-
ции. По предложение на Съюза 
бе осъществен и се превърна в 
традиция ритуалът  на търже-
ствата по повод на 2 юни да бъ-
дат поставяни венци и цветя от 
името на българската държава 
пред паметниците на Капитан 
Петко Войвода в Рим и Киев, 
като това става и по време на 
гостуване на официални деле-
гации от Република България в 
Италия и Украйна. Излязохме 
с инициатива пред Министер-
ство на външните работи и 
Министерство на културата  за 
изграждане  музей с тракийска 
сбирка в метоха в Истанбул и 
възстановяването на православ-
ния храм в Лозенград. 

Пето. СТДБ осъществи 
трайни връзки и добро взаи-
модействие с президентство-
то като превърна в традиция 
участието на българските ви-
цепрезиденти – най-напред Ан-
гел Марин, а след това яркото 
участие на Маргарита Попова 
в организирани от нас съби-
тия. Имаме постоянна и актив-
на връзка, която води до пълна 
подкрепа за нашата дейност от 
тази институция.

Реагирахме категорично 
срещу опитите на Вселенския 
патриарх Вартоломей да махне 
този паметник. Чествахме тър-
жествено в началото на този 
отчетен период 195 годишнина-
та от рождението на Антим І, а 
през тази година ще отбележим 
неговата 200 годишнина.

Пета основна наша задача 
бе реакцията на новопоявя-
ващи се етнорелигиозни ри-
скове, опасности и проблеми 
пред страната като цяло и 
пред нас самите, за които в 
обществото и в институциите 
няма достатъчно усет. 

Такъв риск са финансира-
ните от външни сили най-раз-
лични опити за пренаписването 
на нашата история на Възраж-
дането и Балканската война, с 
което се цели промяна на на-
ционалната ни  идентичност, за 
да реализират неоосманистки 
или други външни интереси.

Риск са различните способи 
за етнодемографско прочист-
ване на определени региони и 
създаване на обособени ислям-
ски и турски анклави в Бълга-
рия. Смятаме за недопустимо 
в смесените райони чрез ико-
номически средства да се сти-
мулира процес на промяна на 
етническия им състав и ускоре-
на смяна на етнодемографската 
картина. Имаме изключително 
опасна за националната сигур-
ност на България тенденция, 
особено силно изразена в при-
граничните региони на Стран-
джа планина с Турция.

Риск са  опитите за промяна 
на идентичността на ислями-
зираните българи, придружени 
със значими средства отвън, 
а Родопите, където се разгръ-
щат тези тенденции, са част 
от регион Тракия. Отвън идват 
различни ислямски фондации, 
които чрез съответните финан-
сови ресурси строят джамии и 
прокарват радикални версии на 
исляма сред българи мохамеда-
ни и цигани. Бумът в строител-
ството на джамии в България 
датира от 1998 г., когато тога-
вашното правителство подписа 
Споразумение,  с което удовлет-
вори искането за изпращане на 
имами от Турция в българските 
вероизповедни общини и даде 
съгласие турският Дианет да 
издържа ислямски центрове в 
България.

По времето на тогавашно-
то правителство бе прието ре-
шението за даване на двойно 
гражданство на изселили се в 
Турция бивши български граж-
дани в условията на действаща 
Конвенция за установяване от 
1925 г., регламентираща само 
едно гражданство, ратифици-
рана и валидна понастоящем и 
непротиворечаща на Европей-
ската конвенция за граждан-
ството, която предполага само 
едно единствено гражданство. 
И това при положение, че Тур-
ция не признава двойното граж-
данство по собствения си закон.

Имайки предвид подобни 
рискове, ние заложихме нова 
стратегия на действия на СТДБ 
и неговите структури, който 
трябва да заеме много по-мощ-
но място като патриотична 
организация изразител на ин-
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тересите на тракийци, но и на 
всички българи днес. 

3. Работа с държавните ин-
ституции

СТДБ е наясно, че реализи-
рането на посочените основни 
задачи не може да стане само 
чрез нашата дейност, а с помо-
щта и в партньорство с различ-
ни държавни институции, пред 
които ние трябва да оказваме 
натиск, да формулираме наши-
те искания, да настояваме те 
да се реализират и да ги пре-
връщаме в общонационално 
дело. Затова насочихме нашата 
активна дейност по посока на 
всяка от основните държавни 
институции.

Първо. Опитвахме се да 
взаимодействаме с всяко от 
трите редовни правителства  
и със служебното, оглавявано 
от проф. Близнашки през този 
период, провеждайки  работни 
и делови срещи с държавници, 
общественици, ръководите-
ли на държавни институции 
и политици, включително и с 
двамата министър-председате-
ли – Бойко Борисов и Пламен 
Орешарски, пред които подроб-
но излагахме своите позиции 
и искахме подкрепа за нашата 
дейност, включително и наши-
те искания за обезщетение на 
тракийските българи, прокуде-
ни от родните им места. 

Второ. Осъществихме съв-
местни инициативи с различни 
министерства. С помощта БНБ 
и Министерството на съоб-
щенията бе пусната възпоме-
нателна монета и отпечатана 
марка, посветени на бележити 
личности и събития от истори-
ята на тракийското движение. 
Осъществихме контакти с Ми-
нистерството на образованието, 
за да съдейства за изучаване 
на тракийската проблематика 
в българските училища. Пред 
министъра на отбраната пред-
ложихме мотиви и проект за 
изменение и допълнение на 
Закона за военните паметници. 
Инициирахме междуведом-
ствена среща при служебния 
премиер за обсъждане на ста-
тута и управление на върнатите 
екзархийски имоти в Турция.

Трето. СТДБ е успешен 
член на Националния съвет 
за сътрудничество по етниче-
ските и демографски въпроси 
към Министерския съвет на 
Република България от учре-
дяването му и е вземал активно 
участие в неговата работа. За 
съжаление, неговата дейност 
досега не показва достатъчно 
ефективност, което се вижда и 
от провала на опитите за инте-
грация на ромската общност, 
а и в тенденциите на отчужда-
ване на българските турци от 
българската нация по посока 
на идентификацията им с Репу-
блика Турция.

Четвърто, особено важно 
за нас бе взаимодействието с 
Министерството на външните 
работи. Нашата амбиция бе и си 
остава СТДБ да стане общест-
вен гарант за провеждане на 
национално отговорна външна 
политика, която не само мини-
мизира опасностите пред стра-
ната, но и гарантира национал-
ните интереси. Изхождахме от 
предпоставката за ключовата 

4. Работа на СТДБ с европей-
ските институции

Имайки предвид нашето 
членство и зависимост от ЕС, 
както и предстоящото председа-
телство на нашата страна в тази 
организация, ние си поставихме 
за задача да търсим реализация 
на националните интереси в ев-
ропейски контекст чрез съответ-
ното съчетаване на национално-
то и европейското начало. За нас 
е ясно, че само с усилията на 
българската държава не можем 
да защитим нашите интереси в 
преговори с много по-мощната 
и претендираща за регионална 
сила и лидерска роля на Балка-
ните неоосманистка Турция. 

Затова търсим европейска 
подкрепа за обезщетяване на 
тракийските българи и като 
обществена организация поста-
вяме това като открит проблем, 
който трябва да бъде решен 
преди евентуално присъединя-
ване на Турция към ЕС. 

Търсим ресурси от фон-
довете на ЕС за решаване на 
проблемите на тракийския 
регион и особено на срутили-
те се икономически и демо-
графски погранични региони.  
Категорично сме за запазване 
на националния суверенитет 
върxу българските територии в 
съществуващите граници и ще 
водим яростна битка с всякакви 
опити за сепаратистки тенден-
ции, конструиране на нации, 
действия по обособяване на 
една или друга част от страната 
в полза на чужди интереси.

През 2008 г. благодарение 
на нашите евродепутати доц. 
Маруся Любчева и Евгени Ки-
рилов, подкрепени от министъра 
на външните работи Николай 
Младенов със свое решение 
Европейският парламент об-
върза членството на Турция с 
решаването на проблема с тра-
кийските имоти. През 2009 г. 
по инициатива на СТДБ и със 
съдействието на доц. Маруся 
Любчева тогавашното българ-
ско правителство подкрепи фи-
нансово Централния държавен 
архив, който извърши огромна 
работа  и инвентаризира имоти-
те на тракийци в Източна Тракия 
и Мала Азия.

През 2012 г. СТДБ инициира 
и организира подписка в защита 
на имуществените интереси на 
българите от Източна Тракия и 
Мала Азия, която да предостави 
в Европейския парламент. Тя 
получи подкрепата на хиляди 
тракийци, на редица българ-
ски патриотични и родолюби-
ви организации. През ноември 
2013 г. делегация на СТДБ бе 
на посещение в Европейския 
парламент, проведе конферен-
ция, представи книгата на акад. 
Георги Марков, посети различ-
ни заседания, опитвайки се да 
представи тракийската кауза 
и да получи подкрепа за нея. 
Проведена бе среща в Главна 
дирекция „Разширяване“, която 
осъществява мониторинг  на 
Република Турция за членство 
в ЕС, където бяха представе-
ни нерешените ни въпроси с 
Турция като акцентирахме на 
проблемите с обезщетенията за 
тракийските бежанци. 

ÄÎÊËÀÄ...

Шесто. Много важен ин-
струмент за нашата работа е 
взаимодействието с Народното 
събрание, неговото ръководство 
и различните председатели и 
представители на парламен-
тарни групи. Организирали 
сме срещи и сме получавали 
подкрепа от всеки от поредни-
те председатели на Народното 
събрание през този период – 
Михаил Миков и Цецка Цачева. 
Така постигнахме като резултат 
факта, че за първи път в исто-
рията на страната   Българският 

парламент откри своето засе-
дание на 26 март 2014 г., отбе-
лязвайки деня на Тракия с тър-
жествено слово, произнесено 
от председателя на Народното 
събрание. От своя страна ние 
инициирахме две законодател-
ни предложения за опазване на 
паметниците на културата и об-
ществените библиотеки.

В същото време не можем 
да кажем, че всички проблеми, 
поставяни от нас са намирали 
решение в действията на Пар-
ламента. СТДБ реагира и ще 
продължи да реагира на едно-
странния подход на българските 
политици, които приеха в На-
родното събрание през януари 
2012 г. Декларация за Възроди-
телния процес като опит за ет-
ническо прочистване, което не 
отговаря на реалностите, но до-
сега не смеят да приемат Декла-
рация за много по-страшното 
етническо прочистване, загра-
бване на имотите и геноцида на 
тракийските българи. Смятаме, 
че събитията в ДПС през декем-
ври 2015 г., смяната на неговото 
ръководство, както и безпреце-
дентната намеса на турските 
власти в този конфликт, пока-

заха крайната необходимост за 
повишена бдителност от бъл-
гарска страна по отношение на 
опитите на Турция да реализира 
своята неоосманистка страте-
гия. Въпросната срамна декла-
рация на Народното събрание 
от 2012 г. по същество даде 
допълнителни козове в неоос-
манистката и ислямистка стра-
тегия на Ердоганова Турция.

Това пролича и в безцере-
монното заявление на офици-
алния представител н Републи-
ка Турция на учредяването на 
ДОСТ, че „Турция е там, където 
се говори турски език.

Седмо. Отдаваме изклю-
чително внимание на взаи-
модействието с  органите на 
местна власт, особено чрез 
Регионалната асоциация на об-
щините „Тракия“. Трябва да се 
отбележи добрата съвместна 
работа с кметовете по места. 
Особено внимание отделяме на 
издигането на ръководни длъж-
ности в общините и държавата 
наши представители, на търсе-
нето на пътища за осигуряване 
на тракийски представители 
сред общинските съветници 

и кметове по места. Затова по 
времето на местните избори 
нашата формула бе да застанем 
зад всички кметове и общински 
съветници, които подкрепят 
тракийската кауза и организа-
ция, и тя доказа своята основа-
телност. Много добре работим 
с кметицата на град София, 
която бе отличена с най-висо-
кото отличие на Съюза – златен 
медал „Петко войвода“ с лента. 
По време на церемонията г-жа 
Фандъкова заяви: „Вашата, тра-
кийската кауза е и моя кауза!“ 
Нашата стратегия е да превър-
нем тракийската кауза в кауза 
на колкото се може повече кме-
тове и областни управители. 

Високо можем да оценим 
взаимодействието с кметовете 
на Стара Загора, Хасково, Смо-
лян, Бургас и  на много други 
общини в страната. 

Осмо. Стараем се да взаи-
модействаме и с други непра-
вителствени организации – на 
първо място с ВМРО. Имаме 
рамков договор за сътрудни-
чество със Съюз „Произведено 
в България“ и Съюза на офице-
рите и сержантите от запаса и 
резерва. Продължава на стр. 5

Продължение от 3-а стр.

 Акад. Георги Марков разговаря с Ангел Папазов, председател на 
Управителния съвет на РАО „Тракия” и отец Александър Чакърък

 Вицепрезидентът Маргарита Попова поздравява Петра Мечева. 
През миналата година тя стана почетен гражданин на Стара Загора



дейност.

7. Запазване и 
използване на 

библиотечното богатство
120-годишната история на 

Тракийската организация е 
свързана с огромно докумен-
тално и книжовно богатство, 
разпръснато на различни места 
и за нас изключително важно 
е събирането и създаването на 
възможности за  активно полз-
ване на това богатство от всеки 
изследовател и всеки интересу-
ващ се от тази проблематика. 
Затова и през изминалия петго-
дишен период една от задачите 
ни беше слагане в ред и обога-
тяване на книжовното богат-
ство на библиотечния фонд на 
Съюза. Извършена бе неговата 
инвентаризация и системати-
зация в съответни рубрики, в 
библиографски списъци, кои-
то да бъдат компютъризирани. 
Изготвен бе систематичен, аз-
бучен и топографски каталог. 
Започна качване на сайта на 
СТДБ на нови книги и редки 
издания от библиотеката. Изра-
ботена бе специална витрина, 
на която периодично да се по-
казват новопостъпилите книги, 
ценни ръкописи, документи, 
музейни експонати  и архивни 
издания,които отразяват жи-
вота на тракийските българи 
– бежанци от Тракия и Мала 
Азия. Бяха поставени нови биб-
лиотечни шкафове, което поз-
воли разполагането на книгите 
според изискванията за работа 
в библиотеките. Набавени бяха 
чрез дарения и закупуване сто-
тици нови книги. 

Всичко това даде възмож-
ност за много по-активно полз-
ване на библиотеката и започ-
наха да се правят множество 
тематични справки за Тракий-
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Запознахме събеседниците 
си с историята на тракийци и 
посочихме, че СТДБ се развива 
по европейски стандарти. На-
шето искане беше при подно-
вяването на преговорите на ЕС 
с Турция за нейното членство,  
отново да се включи като пред-
варително изискване решава-
нето на нерешените проблеми 
на тракийските българи. През 
2015 г се обърнахме със специ-
ално писмо към Папата да проя-
ви солидарност към моралните 
интереси  на тракийските бъл-
гари по примера на оказаната от 
него подкрепа за признаване на 
Арменския геноцид.

5. Партньорството 
с Политически 
клуб „Тракия“

Съюзът на тракийските дру-
жества и неговото Централно 
ръководство активно  партнира 
с ПК „Тракия“ в местните, пар-
ламентарните и президентски 
избори през изминалия пет- го-
дишен период. Благодарение на 
това партньорство се търсят и 
намират решения във взаимо-
действие с местните тракий-
ски дружества за включване на 
наши представители в местните 
органи на властта.

6. Изследователска дейност и 
Тракийския научен институт

СТДБ не би могъл да функ-
ционира успешно без научната 
и експертна дейност на Тра-
кийския научен институт, кой-
то при нулеви финанси и на 
обществени начала успява да 
развива активна дейност, под-
помогнат единствено от СТДБ. 
Тя е концентрирана преди всич-
ко в координирането и обеди-
няването на научния потенциал 
на страната при изследването 
и обсъждането на основните 
проблеми в историята и насто-
ящето на тракийските българи, 
което е свързано и с различни 
публикации, които се извърш-
ват както от института, така и от 
множество наши  ръководители 
и активисти като Иван Филчев, 
Петра Мечева, Златко Попчев, 
Елена Алекова, Христо Гине-
вски, Тодор Коруев, Светозар 
Елдъров, Георги Илиев, Стоян 
Райчевски, Любомир Шопов, 
Димитър Шалапатов и редица 
други.

При ограничените ресур-
си, с които разполага ТНИ се 
опитва като неправителствена 
организация да мобилизира 
научни работници от различ-
ни институции преди всичко 
чрез колективни инициативи от 
рода на научни конференции, 
обединяващи учените около 
дискусия и търсене на отговори 
на определени проблеми. През 
изминалия период Тракийския 
научен институт превърна в 
традиция обогатяването на дей-
ностите на ежегодните търже-
ства на Петрова нива с научна 
конференция, както и отбеляз-
ването с научни конференции 
на важни годишнини, даващи 
възможност за допълнителното 
тяхно осмисляне. Общо за пе-
тте години заедно сме провели 
над десет научни конференции 
като редица от тях са в сътруд-
ничество с различни други ор-

ганизации  като Македонския 
научен институт, Института за 
исторически изследвания към 
БАН, Историческия факултет 
на Софийския университет, 
различни местни тракийски ор-
ганизации и пр. Резултатите от 
тези конференции вече са пуб-
ликувани в кн. 11-12 на Извес-
тия на ТНИ.  Излезе от печат кн. 
13, подготвя се  и кн. 14.

Наша стратегическа задача 
заедно с Тракийския научен 
институт е огромната работа по 
подготовката и издаването на 
Енциклопедия „Тракия“. Нача-
лото на тази дейност е поста-
вена, създадена е концепция, 
словник и предстои следващият 
етап, свързан с осигуряване-
то на много важното и нужно 
за тази дейност финансиране, 
което трябва да обедини целия 
научен потенциал на страната 
и експертни възможности на 
тракийските организации за 
осъществяване на това гранди-
озно дело.

Тракийският научен инсти-
тут е ангажиран и в значителна 
приложно-издирвателска и екс-
пертна дейност. Тя е свързана с 
проучване в Централния държа-
вен архив и  Архива на МВнР. 
В ход е проучване в Централ-
ния военен архив за откриване 
на визуална и друга информа-
ция за българската църква „Св. 
Спиридон“ в Лозенград, която 
ще подпомогне инициативата за 
нейното възстановяване. В хода 
на проучванията бе намерен но-
тариалният акт на църквата, съ-
държащ подробно описание на 
архитектурните и строителни 
детайли на сградата.

Сътрудниците на ТНИ 
участват в разработването на 
становища, позиции, законо-
проекти и предложения до раз-
лични институции, в ежегодно-
то издаване на единен календар 
на СТДБ, в организирането на 
ученически конкурси, свързани 
с тракийската проблематика, с 
инициативи по въвеждането на 
обучение по тракийските про-
блеми в българските училища.

През 2013 г. председателят 
на БАН акад. Стефан Воденича-
ров, председателят на Съюза на 
тракийските дружества в Бъл-
гария и директорът на Тракий-
ския научен институт чл. кор. 
проф. Васил Проданов подпи-
саха споразумение за съвместна 

ския институт,  в. „Тракия“ и 
тракийци от страната. 

Увеличи се броят на читате-
лите, които желаят да ползват 
библиотечния ни фонд или да 
им бъде извършена библио-
течно-библиографска справка. 
Книги могат да ползват всич-
ки, които са  членове на наши-
те дружества по места, а така 
също и не членове на Съюза.  
Внесохме предложение за из-
менение и допълнение на За-
кона за библиотеките, в който 
се опитахме да дадем статут на 
съхраняваните книжни фондо-
ве  в СТДБ и тракийските дру-
жества.

8. Организационно 
укрепване на СТДБ

СТДБ е една от двете най-
големи и най-стари неправи-
телствени организации в Бълга-
рия, което прави изключително 
важен въпросът за организа-
цията на нейната дейност. От 
своето възстановяване насам 
организацията е преживяла 
естествено развитие и е непра-
вилно да се смята, че тя е меха-
ничен сбор от своите членове. 
Обединението естествено носи 
ново качество и дава качестве-
но нови възможности. Съгласно 
въведените императивни нор-
ми от Закона за юридическите 
лица с нестопанска цел СТДБ 
е сдружение на юридически и 
физически лица. Няма малки 
и големи, по-важни и по-малко 
важни структури в него. Всяко 
дружество и всеки член влага 
своя уникален принос за раз-
витие на тракийското дело, в т. 
ч. и ТНИ, клуб „Родопи“, клуб 
„Ветерани“, Клуб на малоазий-
ските българи, Тракийският 
младежки съюз, Тракийският 
женски съюз, Инициативата 
„Завръщане към корените“ и 

като цяло до застаряване на го-
лямата част от организациите 
като се има предвид, че младото 
поколение не е особено активно 
във включването си в различни 
обществени организации. Това 
превърна в съществен проблема 
за качеството и активността на 
кадрите в организацията.     

Нашата стратегия през из-
миналите пет години беше на-
сочена към преодоляването на 
тези опасности, към отварянето 
на организацията към всички 
патриотично настроени бълга-
ри, които подкрепят тракийска-
та кауза като част от българския 
национален идеал. Важна зада-
ча стана изграждането на нови 
дружества на територии, където 
нямаме такива.

Като се има предвид нама-
ляването на влиянието ни сред 
младите хора и липсата на при-
емственост между поколенията, 
ние си поставихме за задача да 
активизираме връзките с мла-
дите. През 2012 г. бе проведена 
Национална работна среща, на 
която бе обсъден модел за раз-
витие на тракийското младежко 
движение, неговото укрепване 
и развитие. Същият бе одобрен 
от Централното ръководство. 
Възстанови и активизира своя-
та дейност Тракийският мла-
дежки съюз.

За подмладяването на ор-
ганизациите и привличане на 
нови поколения към тракий-
ската кауза последователно за 
две години бяха проведени два 
средношколски конкурса. Пър-
вият бе през 2014 г. на тема „100 
години от Балканските войни и 
разорението на тракийските 
българи“. В него взеха участие 
104 ученици от цялата страна, 
с общо 102 разработки. 11 от-
личени участници получиха 
като награда екскурзия до Ев-
ропейски парламент в Брюксел, 
а останалите участници бяха 
отличени с грамота и екземпляр 
от книгата на Л. Милетич „Раз-
орението на тракийските бъл-
гари“, издание на Издателство 
„З. Стоянов“, което издадохме 
с помощта на члена на ВК г-н 
Иван Гранитски.

Тази инициатива бе продъл-
жена през 2015 г. с Национален 
ученически конкурс „Капитан 
Петко Войвода – живот, пос-
ветен на свободата“ за есе и 
мултимедийна презентация, ор-
ганизиран от  Съюза на тракий-
ските дружества в България, по 
инициатива на Тракийския жен-
ски съюз и със съдействието на 
Тракийския научен институт.

За организационното и 
структурно укрепване на Съюза 
бе въведена единната членска 
карта, която трябваше да засили 
интегритета и единството ни. 
Бе отпечатан и единния кален-
дар на Съюза, който се утвърди 
като форма за консолидация и 
доби голяма популярност сред 
тракийските дружества.   

Целесъобразна се оказа иде-
ята да се организират регулярни 
съвещания по региони с актива на 
тракийските дружества в страна-
та – по график, съгласувани с ре-
гионалните председатели. Трябва 
да признаем, че не навсякъде това 
получи подкрепа, но трябва да 
има развитие в бъдеще.

т.н. В нашата дейност трябва 
да продължим усилията за ук-
репване връзките по вертикала 
и хоризонтала, осигуряване на 
еднопосочност на усилията, 
укрепване на преките и обра-
тни информационни връзки, 
преодоляване местнически на-
строения и някои центробежни 
тенденции. Необходима ни е 
по-висока активност на регио-
налните съвети, които не са ръ-
ководни органи, но подпомагат 
по-добрата координация между 
отделните дружества от една 
област. Нужна ни е и по-добра 
финансова дисциплина. Устав-
но това, което отличава орга-
низацията е, че тя се гради на 
принципа на индивидуалното и 
колективно членство, свързана 
с висока степен на финансова 
и организационна самостоятел-
ност на местните дружества. 

Тази структура има своите 
положителни страни, защото 
дава автономия и възможност за 
самоинициатива и активност на 
местните организации. Но има 
и своите негативни следствия, 
тъй като затруднява функцио-
нирането на СТДБ като цялост-
на структура, благоприятства 
местнически настроения, пречи 
на движението на информация-
та между различните равнища и 
най-вече рязко затруднява фи-
нансирането на основни негови 
дейности, особено на централ-
но равнище.

Към това се добавя още един 
момент, характерен за всички 
организации у нас в контекста 
и на демографската криза, и 
на общите кризисни процеси 
в българското общество – на-
маляването на членската маса 
и ограничаване на дееспособ-
ността на редица дружества, 
които в много отношения съ-
ществуват формално. В анали-
зите, които сме правили през 
изминалите пет години се от-
белязват също опасностите от 
вътрешни междуособици, от 
маргинализация на организа-
циите, от дезинтеграция в ре-
зултат на самоизолирането на 
отделни местни организации от 
задачите и дейностите на СТДБ 
като цяло.

За нас беше ясно, че остава-
нето на организацията в мина-
лото като културно-просветна 
структура, без позиции по ак-
туалните проблеми и без при-
емственост между поколенията 
носи със себе си сериозни опас-
ности. В този смисъл култур-
но-просветната дейност е само 
част от статута на Съюза.

Паралелно с това стана 
ясно, че протича процес, ха-
рактерен за цялото българско 
общество – на застаряване. 
Средната възраст на българина 
днес е 43-44 години и това води 

ÄÎÊËÀÄ.. .
Продължение от 4-а стр.

Продължава на стр. 8
 В цялата страна се отбелязва тържествено Деня на Тракия 26 март. 
На снимката: Момент от празничния концерт в Сливен

 Михаил Вълов ръководи заседанието на Общото събрание
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В прочетената пред 
турското посолство де-
кларация  на Върховния 
комитет на СТДБ до по-
сланиците на страните 
членки на Европейския 
съюз, адресирана чрез 
посланика на Кралство 
Холандия до тях, се на-
стоява за европейска 

декларацията, прочетена 
пред турското посолство.

След това шествието 
продължи по „Цар Осво-
бодител“ покрай парла-
мента към Паметника на 
незнайния войн с вечния 
огън. Достатъчно е да си 
припомним написаното по 
транспарантите, лозунгите 
и хоругвите, за да се убе-
дим, че тракийци държат 

на своите позиции и са 
последователни в своите 
искания: „Държавата да 
защити правата на тра-
кийските българи“, „Не на 
пълзящата ислямизация 
на Родопите“, „Всеки ден 
в българското училище – 
един урок по родолюбие“. 
„Не на ДОСТ- етническа 
верска партия“ и др.

Пред Паметника на 

Незнайния войн пред-
седателят на Съюза на 
тракийските дружества в 
България Красимир Пре-
мянов прочете приетата 
от Върховния комитет де-
кларация до Президента 
на Република България, до 
Народното събрание и Ми-
нистерския съвет. В нея се 
настоява българската дър-
жава да провежда активна 

Продължение от 1-а стр. солидарност да се при-
зове Турция да признае 
имуществените права, 
етническата чистка, звер-
ствата и заграбването на 
имуществото на около 
половин милион българи, 
живеещи в Одринска Тра-
кия и Мала Азия в пери-
ода 1913–1925 г. Настоява 
се още турската държава 
да спре да провежда не-

оосманистка политика 
на наша територия и да 
се опитва да използва 
българските турци и мю-
сюлмани за свои геополи-
тически цели. Смятаме, 
че всякакви преговори за 
членство трябва да бъдат 
съпроводени с преговори 
за нерешените проблеми 
между нашите две дър-
жави“, се посочва още в 
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политика в защита на тра-
кийската кауза и я обвиня-
ва, че е подминала с мъл-
чание 100-годишнината от 
геноцида над тракийските 
българи. Турция повече от 
сто години използва неза-
конно заграбените имоти 
на тракийските българи, 
затуй в декларацията се 
настоява да бъде поставен 
остро пред турската стра-

окуражаващи думи към 
присъстващите се обър-
наТихомир Стойчев. Под 
звуците на химна тракий-
ци почетоха паметта на 
незнайните войни, подне-
соха цветя и венци пред 
паметника.

На площада излязоха 
танцьори и танцьорки  от 
ансамбъл „Българе“, кои-
то заиграха под такта на 

тракийски ритми. Миг 
подир миг хорото нара-
стваше, за да се превърне 
в огромно незабравимо 
тракийско хоро. Какво 
по-хубаво от хоро за за-
вършек на това мирно 
шествие, чието протестни 
послания, надяваме се, че 
ще бъдат чути. Въпреки 
че някои национални те-
левизии и печатни медии 

(едни са на чужда ясла и 
всяка истинска родолюби-
ва проява им вади очите, 
други търсят само пла-
тени репортажи) обър-
наха гръб на това събитие, 
което стана посред бял ден 
и насред София, гласът на 
тракийци бе чут. Оттук на-
татък, надяваме се, ще се 
чува още повече. Защото 
гласът им е истински!
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на въпросът за имуществе-
ните права на тракийските 
българи. „Не приемаме 
използването на двойно-
то гражданство от страна 
на турското правителство. 
Настояваме остро за спи-
ране на настъплението на 
неоосманизма в България. 
Държавните институции 
да реагират на създаването 
на нови етнически турски 

партии, които се опитват 
да използват българските 
турци като маша на чуж-
ди интереси. (Пълният 
текст на двете деклара-
ции може да прочетете 
на страница 10). От името 
на инициативата „Брод за 
България“, която подкре-
пи исканията на тракий-
ската организация и участ-
ва в шествието, с топли  и 
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енните паметници, за изучаването 
на драмата на тракийци в учебни-
ците по история.

СТДБ и ТНИ изработиxа и 
предложиxа проект за Декларация 
на Народното събрание в памет 
на разорението и прогонването на 
тракийските българи. Надеждата 
ни бе тя да обедини всички пар-
ламентарни групи около тракий-
ската кауза. Декларацията беше 
прочетена от парламентарната 
трибуна на 13 декември 2013 г. 
от Минчо Минчев – ръководител 
на патриотичен кръг „Нова зора“. 
През 2015 г. заместник-председа-
теля на Народното събрание г-н 
Красимир Каракачанов произнесе 
реч, отбелязваща 26 март – Деня 
на Тракия. В нея се изразява и тре-
вога във връзка с речта на предиз-
борен митинг на турския премиер 
Ердоган, отнасяща се до съдбата 
на Тракия. Изтъква се, че това е 
опасен прецедент, който вреди на 
добросъседството и не допринася 
за развитие на двустранните отно-
шения между Република България 
и Република Турция. Това е езикът 
на други времена, който разравя 
жаравата  на миналото и минира 
пътя към бъдещето. Специално се 
отбелязва, че ще продължи борба-
та за справедливо овъзмездяване 
на наследниците на тракийските 
българи за ограбените им имоти 
по време на насилственото им 
прокуждане.

10. Работа с балканските 
държави, с които споделяме 

регион Тракия и наследството 
на тракийските българи
Специално внимание отде-

ляме на работата с държавите, 
с които е свързана историята на 
тракийските българи, дошли от 
Източна, Западна Тракия и Мала 
Азия.

Първо. Това е свързано с 
развитие на нашите отношения с 
Турция. Тези отношения за нас са 
важни, защото са свързани с раз-
решаване на имуществените въ-
проси на тракийските българи. За 
съжаление Турция отказва да пре-
говаря за исканията на  тракий-
ци и е готова на диалог само по 
частна публична собственост като 
тази на Екзарxията в Истанбул и 
мюфтийските имоти в България. 

ник. С Гърция ще си  сътрудничим 
не само във връзка с общото ис-
торическо наследство и ролята на 
Петко войвода в нашата и тяxната 
история, но и при координиране 
в някои случаи на нашите дейст-
вия във връзка с исканията ни 
към турската страна. През 2013 г. 
председателят на СТДБ се срещна 
с посланика на Гърция по повод 
на поставяне на паметна плоча на 
Капитан Петко Войвода на остров 
Крит.  Искам да изразя личната си 
благодарност на члена на ВК г-н 
Василиос Меллиос за оказваната 
помощ и съдействие.

В заключение следва да отбе-
лежим в нашата международна 
дейност усилията ни за приобща-
ване на организации и държави, 
които по едни или други причини 
са готови на сътрудничество с нас 
– като Кипър, Армения, Китай, 
имащи проблеми с Турция, както 
и с Великите сили, които също 
носят отговорност за съдбата на 
тракийските българи.

11. Работа с българите 
в чужбина, особено 
в Русия и Украйна

  Русия и Украйна са терито-
рии, на които са локализирани 
основната част от прогонените 
и изселилите се по време на Ос-
манското робство тракийски бъл-
гари, поради което това са важни 
направления на нашата дейност. 
Днес задачата ни се усложнява, 
поради тежкия конфликт между 
Русия и Украйна, имащ геополи-
тически и цивилизационни изме-
рения. Каква е нашата позиция 
по въпроса? Когато става дума за 
Русия, смятаме, че това е тради-
ционна братска нам страна и не 
приемаме яростната русофобия 
сред някои кръгове у нас през 
последните години. Заради тази 
русофобия страната ни загуби 
милиарди долари, които изтекоxа 
от Русия към Англия, САЩ, Гер-
мания, Кипър, Турция, но не и 
към България. България има своя 
европейски път за развитие, но 
това не бива да става за сметка на 
Русия. Напротив, ние трябва да 
използваме културната, религиоз-
на, езикова близост много по-ак-
тивно в полза на България. СТДБ 
е активен и ще развива допълни-
телно активно сътрудничество с 
организациите на българите на 
територията на бившите съветски 
републики. В този дух бе подпи-
сан договор за сътрудничество с 
Регионалната българска нацио-
нално-културна автономия на 
Република Крим „Паисий Хилен-
дарски“ с председател Иван Ива-
нович Абажер, с кримските бъл-
гари и която координира работата 
на българската общност в Русия. 
Представител на ТНИ в лицето на 
проф. Иван Маразов, както и глав-
ният редактор на в. „Тракия“ То-
дор Коруев посетиха и бяха гости 
на Шестите общобългарски дни в 
Крим. Бяха направени дипломати-
чески постъпки за поставяне на 
паметна плоча на Петко войвода в 
Санкт Петербург. 

Твърде активни и ползотворни 
бяха и  отношенията ни с Асоци-
ацията на българите в Украйна. 
Следва да отбележим и решава-
щата помощ на президента на 
Асоциацията на българите в Ук-
райна Антон Киссе при изгражда-
не на паметник на Петко войвода  
и многостранното развитие на на-
шето партньорство. 

Подготвени са условия за съв-
местни действия със сродната ни 
обществена организация в Арме-
ния, за което благодарим на члена 
на ВК Гарабед Хайрабедян. При-
помням, че в нашата организация 
винаги е имало представител на 
Арменската патриотична органи-
зация. 
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Във връзка с възможностите 
за влияние на СТДБ върxу об-
щественото мнение и институци-
ите в страната през тази година 
решиxме, че е добре да се ориен-
тираме и към една друга форма на 
дейност. Прецениxме, че са ни не-
обxодими като съюзник значими 
обществени фигури с публичен 
образ и влияние. Затова и поста-
виxме началото на привличането 
на такива фигури като индивиду-
ални членове на организацията, 
което беше и решението на ВК на 
СТДБ. Гордост за нас е, че в ре-
диците ни се вляха такива изтък-
нати български интелектуалци и 
тракийци, като акад. Георги Мар-
ков, акад. Стефан  Воденичаров – 
председател на БАН, проф. Стати 
Статев – ректор на УНСС, проф. 
Николай Михайлов, зав. Катедра 
в Университета по архитектура, 
издателят Иван Гранитски, Тончо 
Токмакчиев, Венцеслав Кисьов 
(вече покойник), Марин Янев, 
Петя Буюклиева, Благовест и Све-
тослав Аргирови и др. Мнозина 
от тях участват в наши прояви 
като конференции, събори, срещи. 

В организационно отношение 
биx отбелязал още два пробле-
ма. Първият е някои опити да се 
създават паралелни структури 
на тези на тракийските органи-
зации, което е опасно и ерозира 
нашите възможности за влияние 
в обществото, какъвто беше слу-
чая с Инициативата „Памет 1913 
г.“, в който случай с нейния ав-
тор Иван Бунков съгласувахме 
партньорство. Възникнаха някои 
недоразумения и с Инициативата 
„Завръщане към корените“, която 
води началото си от 1993 г., по 
отношение нейния юридически 
статус и форма на функционира-
не. Уточнихме се с г-жа Божанка 
Богданова да уредим принципно 
тези въпроси. Важното в двата ци-
тирани случаи е, че имаше добра 
воля. Вторият е необходимостта 
от повишаване на подготовката на 
нашия актив, от неговото взаимо-
действие.

Имайки предвид ролята на 
оценките и стимулите за най-до-
брите, СТДБ излезе с инициатива 
пред държавните органи да бъде 
отбелязана от тях значимостта на 
нейни дейци, които имат особено 
важна роля както в тракийската 
организация, така и за България 
като цяло. В резултат на това, 
факт е удостояването на г-н Кос-
тадин Карамитрев посмъртно  със 
званието „Почетен гражданин на 
Хасково“ и на г-жа Петра Мечева 
със званието „Почетен гражданин 
на  Стара Загора“.  

Тракийската организация из-
разява своето удовлетворение и 
от признанието на доц. д-р Ата-
нас Щерев, на който президента 
Плевнелиев връчи орден „Стара 
планина“ – първа степен за заслу-
ги към българското здравеопазва-
не, Калинка Сгурова със „Златен 
век“ за заслуги към българската 
култура, Михаил Вълов орден 
„Кирил и Методий“ за заслуги 
към тракийското движение и за 
принос към българската култура 
и образование, проф. Филчев по-
четен гражданин на Малко Търно-
во.   Централното ръководство на 
Съюза награди заслужили дейци 
на тракийското движение, дру-
жества, общественици и медии 
в лицето на Таньо Стайковски, 
Тракийско дружество „Фере“ – с. 
Ракитница, Христина Делиева, 
Васил Бъчваров, Христо Димов и 
Милен Михайлов, Лиляна Йото-
ва, Лазар Стоилов, Тодор Иванов, 
редакцията на в. „Старозагорски 
новини“, Никола Инджов, Ка-
линка Згурова, Милка Спасова, 
Нонка Матова, Маруся Любчева, 
Николай Султанов, Божанка Бо-

гданова, Весела Смилец и БНТ, 
Костадинка Димитрова, Николай 
Димитров.

Ръководният екип на Съюза, 
в лицето на  Върховният комитет, 
Централното ръководство и екс-
пертният екип работиха сплотено, 
всеотдайно, с чувство на дълг и 
отговорност за тракийската кауза, 
за възхода и единството на тра-
кийската организация.

9. Декларации, подписки 
и инициативи  на СТДБ, които 
го правят активен участник в 

публичното 
пространство на страната
Една от важните посоки, чрез 

които СТДБ реализира задачата 
за обръщането си към актуалните 
проблеми на нашето общество, 
станаха декларациите, подписки-
те и писмата, които той започна 
да излъчва при всяко по-важно 
събитие в публичното простран-
ство. За изминалите пет години 
по същество нашата организация 
зае ясни публични позиции по 
голяма част от горещите пробле-
ми на българското общество. Ще 
отбележа само някои от тях: Де-
кларацията за защита на Българ-
ската православна църква, писмо 
до Министерството на външните 
работи за включване в Държавния 
протокол и официални делегации  
за полагане на венци и цветя от 
страна на държавни делегации на 
паметниците на Капитан Петко 
Войвода в Рим и в Киев, Декла-
рация от участниците в Нацио-
налното тракийско поклонение 
„Ден на тракийската памет“, Ма-
джарово 2012. Особено остра бе 
декларацията на СТДБ по реше-
нието на Българския парламент 
за т.н. „възродителен процес“. Бе 
изтъкнато, че пример за геноцид  
и за етническо прочистване е тра-
гедията на тракийските българи 
в началото на 20 век и заграбва-
нето на имотите им от турската 
държава. Тези имоти и до днес не 
са върнати, нито са получени ком-
пенсации от  наследниците им. 
Важна бе декларацията за мир и 
добросъседство, чрез която СТДБ 
заяви, че като държава, членка 
на Европейския съюз, ние сме в 
правото си да изискваме от съсед-
ните нам страни реципрочно ува-
жение към българската история, 
държава и народ и недопускане 
на посегателства върху правата 
и интересите на българите, жи-
веещи на тяхна територия. СТДБ 
изрази позиции по казуса Сирия, 
относно някои изказвания  на пре-
зидента Плевнелиев, за запазване 
на театъра в Смолян, за запазване 
на  болницата в Девин, по пред-
стоящата промяна в учебните 
планове по литература, по повод 
изявлението на турския премиер 
Реджеп Тайип Ердоган. 

Изразили сме също позиции 
по проектозакона за вероизпове-
данията, по лансирането на вер-
сията за т.нар. „помашка нация“, 
по проекта за продажба на земя 
на чуждестранни граждани, за во-

Нейната политика е подчинена на 
неоосманистката стратегия, която 
изисква реципрочно връщане на 
вакъфските имоти на ислямско-
то вероизповедание в България, 
финансирано от турския Дианет, 
който се е превърнал в институци-
ята, финансираща и ръководеща 
ислямските вероизповедания във 
всички страни на Балканите, в т.ч. 
и в България. На практика това е 
намеса в работата на българската 
държава и отглеждане на кръго-
ве, които играят ролята на турска 
агентура и проводник на турските 
интереси на наша територия. 

През 2015 година отбелязахме 
90-годишнината от подписването 
на изключително важния за нас 
тракийци Ангорски договор. На-
шата позиция е, че той не е три-
умф на българската дипломация, а 
резултат на изключително тежка, 
бедствена за България ситуация 
след националната катастрофа, 
сполетяла страната след Първата 
световна война. Но така или иначе 
в него се прави опит за решаване 
на имуществените проблеми на 
тракийци. Той поставя тази тема 
в дневния ред на двустранните ни 
отношения с Турция в определен 
смисъл и днес. Ето защо е важно 
в днешния ден, основавайки се 
на духа на Ангорския договор да 
продължим борбата за справедли-
во решаване на този въпрос.

Следва да отбележим, че на-
шите работни визити в Одрин и 
Лозенград и срещи съответно с 
валията и кмета във връзка с об-
щонационалните инициативи на 
Съюза, намериха пълно разбиране 
и обещание за съдействие. Пло-
дотворни бяха и срещите в Екзар-
хията и метоха в Истанбул. Искам 
специално да отбележа факта, че 
специалисти от ТНИ със съдей-
ствието на СТДБ оказаха ценна и 
навременна помощ на Настоятел-
ство на Българската екзархийска 
православна фондация (вакъф) за 
съхраняване на книжното богат-
ство и архиви. 

В България се наблюдава на-
стъпление от турската страна в 
областта на меката сила и отво-
юване на определени територии 
с икономически инструменти, за 
тяхното етнодемографско про-
чистване, за вкарване на свързани 

с тази страна хора във важни за 
националната сигурност инсти-
туции. За това се мълчи, това не 
се забелязва, дори напротив, под-
помага се този процес. Затова ние 
настояваме за индивидуално раз-
глеждане на тракийския проблем 
в двустранните отношения и сме 
против пакетното му разглеждане 
с други въпроси, както настоява 
турската страна.

България и Турция са съседки 
и взаимодействието между тях е 
неизбежно. Ние подкрепяме вза-
имноизгодното сътрудничество 
между двете страни, но се про-
тивопоставяме  на всеки опит за 
“неоосманистка инвазия“, която 
да подмени историята на отноше-
нията между двете страни с цел 
завръщане на Турция като водеща 
геополитическа сила на наша те-
ритория и на територията на дру-
гите балкански страни. 

С тревога следим реислями-
зацията на Турция и връщането 
назад от секуларизма на Ататюрк, 
както и тенденцията да се пренася 
тази тенденция извън Турция и в 
други страни на Балканите. Про-
тив опитите сме за неправомерно 
разширяване на територията на 
исляма в България и исканията за 
вакъфските имоти, в които се на-
месва и Турция в преговорите си в 
България. Не приемаме опитите за 
намеса в българския политически 
живот, който направи правител-
ството на Ердоган чрез подкре-
пата си за партията на Касим Дал 
и Корман Исмаилов, както и на 
Лютви Местан. 

Ще следим внимателно какви 
ще бъдат последствията от спо-
разумението между ЕС и Турция, 
според което Турция се съгласява 
на реадмисия на бежанците сре-
щу премаxване или отслабване 
на визовия режим за движение на 
турски граждани, което в най-ви-
сока степен ще засегне България. 
Предстои оценка на последстви-
ята от това решение за България, 
но ние смятаме за неприемливо 
обвързването на тези две неща в 
общ пакет. 

Второ. Развитие на нашите от-
ношения с Гърция.

Трябва да признаем, че в меж-
дународната ни дейност същест-
вува една слабост, и тя е, че не 
сме намерили сходни партньор-
ски структури в Гърция, а това е 
важно, за да придадем смислен 
характер на многобройните посе-
щения там на тракийци от местни 
тракийски дружества. Би било по-
лезно екскурзиите да се съчетаят с 
организиране на концерти, излож-
би и т.н., напомнящи за съдбата на 
тракийските бежанци. Смятаме да 
активизираме взаимовръзките с 
Гърция и за тази цел бе проведена 
специална среща с гръцкия посла-
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на СТДБ, тъй като вноските от 
дружествата трудно покриваха 
дори издръжката  на в. „Тракия“. 
Това е най-тежкия и нерешен 
окончателно проблем на СТДБ. 
Искам да благодаря на тракий-
ските дружества, на техните 
председатели и ръководства в 
Стара Загора, Бургас, Хасково, 
Ямбол, Карнобат, Свиленград, 
които изцяло и точно, както из-
исква Устава изпълняват техни-
те задължения. В някаква степен 
това се отнася и за тракийските 
дружества във Варна и Пловдив.

Второ. Финансиране от раз-
лични външни източници, опити 
за проектно финансиране. През 
2011 г. станахме конструктивен 
партньор с Агенцията за хората 
с увреждания, при нас вече ра-
ботят двама души по съвместна-
та програма, която подписахме, 
получаваме и финансиране за 
тяхното заплащане. Бе сформи-
ран екип за изготвяне на евро-
пейски програми по европейски 
проекти, но за съжаление в това 
отношение не успяхме да по-
стигнем съществени успехи и 
проектът се оказа неефективен.

Трето. Финансиране от стра-
на на държавата, която оценява 
нейната голяма значимост за 
българското общество и осигу-
рява съответната помощ. Това 
е много трудно като се имат 
предвид смяната на партии и 
правителства и непрекъснатият 
бюджетен дефицит в държа-
вата през периода 2011-2015 г. 
Независимо от тази трудност 
обаче като пробив в нашите 
усилия може да оценим факта, 
че Българската държава, с под-
крепата на парламента, на пра-
вителството на Бойко Борисов 
и всички парламентарни групи 
отдаде заслужено признание на 
Съюза като национално значима 
организация, включвайки го в 
държавния бюджет на Републи-
ка България за 2015 и 2016 г. Без 
средства организацията бе обре-
чена на маргинализиране. Ис-
кам да подчертая, че този факт 
отхвърля всякакви опити на пре-
дубедени арбитри да приписват 
на организацията политическа 
обвързаност.

Четвърто. Важен аспект 
на финансовото състояние на 
СТДБ е защитата на неговата 
собственост, от която засега той 
е на загуба, а не на печалба. От 
години СТДБ изплаща данъците 
(сгради и смет) на два имота: 
почивните станция в гр. Царево, 
където се борим за признаване 
на собственост  и тази в с. За-
берново, Община Малко Тър-
ново, където имаме единствено 
право на ползване. В почивната 
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Продължаваме да търсим 
възможности за активизиране 
на международната дейност на 
съюза в различни държави и 
общности за създаване на нови 
партньорски отношения в име-
то на българщината и правос-
лавието, за пропагандиране на 
богатото тракийско историческо 
и културно наследство. Израз 
на това е поканата за участие 
на председателя на СТДБ във 
Втория глобален обществено-
политически форум „Срещу 
престъплението геноцид“, на 
23.04.2016 г. от Министерство 
на  външните работи и Парла-
мента на Република Армения.

12. Присъствието на 
СТДБ в публичното 

пространство чрез медиите
Дейността на СТДБ се отра-

зява и обединява хиляди хора, 
както чрез собствените му ме-
дии – вестник и сайт, така и чрез 
останалите медии в българското 
публично пространство.

Много важен инструмент 
за нашата дейност е вестник 
„Тракия“, чрез който основни-
те събития, позиции, дейност, 
както на национално така и на 
регионално равнище достигат 
да всички членове на организа-
цията. Той е едно от обедини-
телните звена в нашия Съюз. От 
ръководството на вестника бяха 
положени максимални усилия 
за подобряване на тематика-
та на вестника и засилване на 
читателския интерес към него. 
Вестникът се публикува и на 
сайта на СТДБ, за да стигне до 
максимален брой читатели. За 
съжаление, поради възрастта 
на голяма част от членовете на 
организацията, те не ползват 
дигитални технологии и въпре-
ки, че финансовите ресурси за 
неговото издаване в xартиен ва-
риант са изключително недоста-
тъчни, а проблемът с рекламите 
много труден за медиите днес, 
ние се опитваме да продължим 
да го издаваме. Важен проблем, 
свързан с функционирането на 
вестника остава абонаментът 
за него. Значимо завоевание на 
Съюза стана учредяването на 
неговият уеб сайт, който отра-
зява инициативите на СТДБ, на 
дружествата от страната и се 
чете както в България, така и в 
чужбина. Най-доброто доказа-
телство за полезността на сайта 
на СТДБ за потребителите, е 
броячът,  който е видим за всеки 
посетител.

Към сайта функционират 
подстраница с информация и 
документи на ПК „Тракия“; 
подстраница с информация за 
Тракийския научен институт; 
подстраница с виртуална биб-

лиотека, от която всеки читател 
може да изтегли и прочете ста-
тии, брошури и книги, трети-
ращи проблеми на тракийци и 
Тракия.

Тръгвайки от предпостав-
ката, че всяко събитие рязко 
увеличава своето значение, 
ставайки част от публичната 
сфера, СТДБ се старае неговата 
дейност да влиза в публичното 
пространство и през измина-
лите пет години наблюдаваме 
засилване на интереса и внима-
нието на медиите към нашата 
дейност.  Нашите събори и чест-
вания на 26 март редовно нами-
рат място по различни телеви-
зии. БиТиВи излъчи специален 
филм за разорението на тракий-
ските българи. Националната 
телевизия отрази с нарочен ре-
портаж откриването на памет-
ната плоча на К. Карамитрев. 
Специално трябва да отбележа 
нашата работа с Българската 
национална телевизия, която 
със съдействието на Тракийския 
научен институт и СТДБ напра-
ви два филма по проблемите на 
тракийските българи – „Балкан-
ската война и геноцида“ и „Загу-
беното Беломорие“.

13. Финансовото състояние на 
организацията

Днес в България са регистри-
рани над 30 хиляди граждански 
организации. Голяма част от 
тях, по статистически данни са 
финансирани от външни „благо-
детели“ с около 2 млрд. долара 
през изминалите 26 години, за 
да обслужват нечии интереси. 
СТДБ е уникален с това, че е 
една от двете най-стари българ-
ски организации, които поради 
това и не получават щедро фи-
нансиране от чужди държави. 
Финансирането се превръща 
всъщност в най-тежкия проблем 
на организацията. Хроничният 
недостиг на средства затруднява 
изпълнението на много от ней-
ните стратегически задачи. 

През изминалия период 
търсенето на финансиране бе 
ориентирано в четири основни 
посоки:

Първо. Членският внос от 
тракийските дружества и отчи-
сленията от стопанска дейност, 
както се изисква от устава на 
организацията. Той е матери-
алната връзка на членовете със 
Съюза. Неизпълнението на това 
задължение води до отслаб-
ването на Съюза и невъзмож-
ността му да изпълнява своята 
План–програма. За съжаление 
изпълнението на устава се оказа 
много труден проблем, поради 
което Централното ръковод-
ство бе принудено да търси по 
най-различен начин средства 
от другаде, в частност и с лич-
ни средства на председателя 

станция в гр.Царево е назначен 
и пазач с цел стопанисването ú. 
Изразходвани са не малко сред-
ства с цел узаконяването на имо-
тите и снабдяване с документи 
за собственост, която за сега е 
само разход. 

14. Новите опасности 
и новите приоритети

Обръщайки поглед към на-
стоящето и бъдещето в наше-
то общество и в ЕС, с тревога 
може да констатираме, че нара-
ства кризисното състояние на 
българското общество. Никога 
в него не е имало такава омраза 
и ненавист, такова недоверие, 
такъв негативизъм  по презумп-
ция към всеки и всичко. Всяка 
негативна информация  и ма-
нипулация за всеки и всичко се 
възприема априори като вярна, 
всяка позитивна най-често не 
се забелязва. Това виждаме и в 
отношенията понякога вътре в 
тракийската организация. Тази 
свръxчувствителност и откри-
тост към всяка негативна ин-
формация обяснява и лекотата, с 
която някои xора се опитаxа да 
променят на 180 градуса реал-
ните цели и действия на наша-
та делегация в Брюксел, когато 
посетихме Европарламента, за 
да търсим подкрепа за нашата 
кауза.

На фона на кризата на поли-
тическата система в България 
и липсата на силно гражданско 
общество, ще нараства ролята 
на организации като Съюза на 
тракийските дружества. В ус-
ловията на евроинтеграция и 
усложняваща се международна 
обстановка, е изключително 
важно да се отстояват нацио-
налните интереси. Ето защо ние 
постоянно атакуваме държав-
ните институции с наши пред-
ложения и каним национални 
ръководители на наши прояви.

В новата геополитическа си-
туция и България се превръща 
в държава, която се сблъсква с 
противоречията в региона меж-
ду САЩ, ЕС, Турция и Русия. 
И в този случай СТДБ може да 
играе важна обединителната 
роля за консолидацията  на бъл-
гарското общество в защита на 
тези позиции, които отговарят 
на националните ни интереси.

Тракийският регион в най-
висока степен е изправен е пред 
бежанския проблем и премина-
ващите през Странджа планина 
бежанци застрашително нара-
стват. Затова и СТДБ винаги е 
настоявал за пълно възстановя-
ване на граничните заграждения 
по цялата граница между Бълга-
рия и Турция.

СТДБ вече реагира и ще про-
дължи да реагира изключително 
остро на процесите на ислями-
зация, извършвани от фондации 
и групи, особено сред циганско-
то население в България.

Изключително опасна е 
тенденцията също в обезлюдя-
ващите региони в Странджа по-
край турската граница земята да 
се изкупува от чужденци от раз-
лични националности, главно 
от Близкия Изток и Азия, които 
разполагат с финансови ресур-
си. Сред тях са турци, сирий-
ци, ливанци и катарци. Според 
български брокери, парите за 
сделките със земя идват основ-
но от ислямски фондове. Това 
е изключително опасна тенден-
ция и след нейното проучване 
смятаме да реагираме остро в 
публичното пространство.

Обществото ни днес е разде-
лено повече от всякога преди и 
това пречи и на нашата работа. 
Ние виждаме като своя задача 
обединяването на български 
граждани с различна политиче-
ска и верска принадлежност. Го-
тови сме да бъдем инициатори 
за диалог по различни пробле-
ми, колкото и да сме разделени 
по тяx. Смятам, че в това отно-
шение много важен е диалогът 
за постигане на съгласие по 
единна интерпретация на съби-
тията от нашата обща история 
от времето на турското робство 
през Балканските войни и про-
гонването на тракийските бъл-
гари до наши дни.

Наскоро един министър си 
отиде, заради опити да се пре-
напише българската история, 
свързана с борбите срещу Ос-
манската империя. Ние сме во-
дили и ще продължим да водим 
битка срещу опитите за манипу-
лации в това отношение.

Нараства кризата и се пло-
дят апокалиптичните прогнози 
за разпадни процеси в ЕС. През 
изминалите 26 години България 
в много отношения се оказа го-
лямият губещ, защото замени 
националните интереси с евро-
пейски неолиберални ценности. 
Задача на Съюза би следвало да 
бъде връщането и защитата на 
националните ценности срещу 
компрадорските политически 
елити, които предават България.

Изключително тревожен 
факт за нас е оттеглянето на 
държавата от честването на 140 
годишнината от Априлското 
въстание и отказът да се създаде 
национален комитет за  чества-
нето под егидата на държавата. 
За нас това е израз на отстъпле-
ние спрямо неоосманистката 
роля на Турция и опит да се из-
ползват мюсюлманите за неоос-
манистката ú политика.

Призоваваме българската 
държава да спре намесата на 
арабски ислямски фондации и 
проповедници на българска тер-
ритория. Скандално е да се ос-
тави ислямското вероизповеда-
ние у нас под контрола на една 
чужда държава. Изключително 
опасно за България днес е, че 
основната част от имамите са 
обучени в държави с радикален 

ислям от Близкия Изток. 
Много внимателно и с тре-

вога наблюдаваме през послед-
ните месеци процесите в ДПС 
и обособяването на открити, 
директно обслужващи Турция 
политически партии като ДОСТ. 
За нас неолибералният мулти-
културализъм има разрушаваща 
роля за българската държава, 
така както и за цяла Европа. 
Както бежанската вълна, така 
и падането на визите за турски 
граждани ще доведат до рязко 
засилване на рисковете за Бъл-
гария и СТДБ ще реагира актив-
но на тези процеси.

През 2016 г. се навършват 
120 години от създаването на 
първото тракийско дружество 
и началото на организирано 
тракийско движение. Ние ще 
отбележим по подобаващ на-
чин  тази годишнина, която 
отново поставя на дневен ред 
въпроса защо е нужна Тракий-
ската организация 120 години 
по-късно. Нашата позиция е, че 
именно в тази ситуация, когато 
България се нуждае повече от 
всякога от национален дух, на-
ционални сили, възраждане на 
българското, оцеляване в една 
все по-сложна международ-
на среда, е необходима и тра-
кийската организация. Някога 
тракийци бягаха в България 
при своите сънародници, за да 
оцелеят в рамките на своята 
държава. Сега над 2 милиона 
българи напуснаха, а границите 
ни с Турция и територията на 
Петрова нива, Странджа, Малко 
Търново, където правим своите 
ежегодни събори, през измина-
лата година са били пресечени 
от близо 30 хиляди нелегални 
емигранти, които са от различен 
цивилизационен ареал и създа-
ват една съвсем нова ситуация 
в страната. 

Именно в тази ситуация 
СТДБ би следвало да се издигне 
до равнището на исторически-
те очаквания. Ако държавата е 
все по-неефективна и зависима 
отвън, ако голяма част от непра-
вителствените организации са 
финансирани със стотици ми-
лиони от чужди държави, за да 
прокарват бедствени за страната 
ни интереси, то една от двете 
най-стари и патриотични орга-
низации в България, каквото е 
СТДБ, е нужна на България по-
вече от всякога. Обстановката в 
България налага все повече да 
бъдем силен фактор за защи-
та на националните интереси, 
за утвърждаване на изконните 
тракийски ценности – патрио-
тизъм, гордост от героичното 
минало, приемственост на цен-
ностите, морала и православния 
дух на българския народ.

Надявам се с общи усилия 
да се справим пред новите пре-
дизвикателства, пред които сме 
изправени.

В заключение искам да бла-
годаря на всички членове на 
Върховния комитет, Централ-
ното ръководство, председатели 
на тракийските дружества, на 
нашите структури, на хилядите 
тракийци, които се включиха 
всеотдайно в дейността на СТДБ 
и които се бориха за тракийската 
– значи българската кауза.

16 април 2016, гр. София
(Благодарност към гостите, 

които са дошли)

ÄÎÊËÀÄ...
Продължение от 8-а стр.

 Тракийци защитиха паметника на екзарх Антим Първи в Одрин

 На церемонията, на която Костадин Карамитрев бе 
обявен за почетен гражданин на Хасково-посмъртно
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Ваше Превъзходителство,
Обръщаме се към Вас, за да напра-

вите достояние на държавите –членки 
на ЕС, а така също и на Република Тур-
ция информацията за нашето протест-
но шествие във връзка с неуредените 
отношения между Република България 
и очакващата членство в ЕС Република 
Турция. Смятаме, че всякакви прегово-
ри за членство трябва да бъдат съпро-
водени с предварително решаване на 
нерешените проблеми между нашите 
държави.

Ние сме представители на Съюза 
на тракийските дружества в България, 
които заедно с други патриотични бъл-
гарски организации заявяваме своята 
солидарност със справедливата кауза 
на потомците на бежанците от Тракия 
и Мала Азия преди повече от 100 годи-
ни българи – мирни и беззащитни по-

Фактите на историята и отноше-
нието към тях са най-справедливите 
и трайни ориентири за степента на 
държавност в една или друга страна. 
Дълги години отнасяме до всички дър-
жавни институции наши декларации и 
обръщения и очакваме от Вас решение 
на Тракийския въпрос. До ден днешен 
– с малки изключения, които не са до-
вели до нова държавна позиция в полза 
на пострадалите бежанци от Тракия и 
Мала Азия и техните потомци, не сре-
щаме нужното разбиране и подкрепа! 
Не виждаме действия по този жизнено 
важен за нас въпрос – кауза в името на 
историческата справедливост, между-
народното право, в името на паметта и 
защитата на незаконното и насилстве-
но етническо прочистване и заграбено 
имущество на стотиците хиляди наши 
предци – тракийски българи.

Българската държава не отбеляза 
по подобаващ начин геноцида на над 
60 000 български жени, деца и мъже 
във връзка със 100 годишнината от тях-
ното избиване през 1913 г. от редовни 
бойни части на турската армия. Не „за-
беляза“ и насилственото прогонване на 
близо 280 000 българи от официално 
притежаваните им според законите 
на Османската империя частни земи. 
Пренебрегва факта, че са  заграбени от 
прогонените от тях над три милиона 
и петстотин хиляди декара, благода-
рение на които съседна Турция днес 
се представя за европейска държава. 
Липсата на реакция пренебрегва фа-
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даници на Османската империя. Става 
дума за 1913 г. и избиването от страна 
на бойни части на турската армия на 
около 60 000 мъже, жени и деца и нечо-
вешкото етническо прочистване на 280 
000 други наши предци. Между 1913 и 
1925 г. турските власти прогонват бли-
зо половин милион българи от Тракия 
и Мала Азия. Унищожават десетки 
църкви и училища! Заграбват от про-
гонените над три милиона и петстотин 
хиляди декара земя. Няма съмнение, 
че тези действия са акт на геноцид. За 
това престъпление срещу човечество-
то според действащите международ-

ктите на унищожените десетките църк-
ви, училища, за хилядите обезчестени 
девойки, продадените в робство деца. 
Многократно сме ви информирали, че 
в периода 1913–1925 г. близо половин 
милионното българско население в 
Тракия и Мала Азия насилствено или 
чрез икономически натиск е прогоне-
но от родните си места, принудено да 
изостави собствените си имоти – без 
справедливо обезщетение. Повече от 
сто години те се ползват незаконно от 
турската държава! Това са тежки нере-

ни норми няма давност. В резултат на 
заграбените от нашите предци земи 
Турция се смята като държава, част от 
Европейския континент и иска да вли-
за в ЕС.

Затова в името на добросъседските 
отношения и историческата справед-
ливост, в името на разпоредбите на 
международното и частно право, очак-
ваме Вашата европейска солидарност 
да призовете Турция да признае иму-
ществените права, етническата чистка, 
зверствата и заграбването на имуще-
ството на около половин милион бъл-
гари,  живеещи в Одринска Тракия и 

шени проблеми между Република Бъл-
гария и Република Турция, хвърлящи 
сянка над нашите отношения, незави-
симо от приказките за „приятелство“ и 
„добросъседство“! 

Именно затова настояваме българ-
ското правителство да постави много 
по-остро пред турската страна въпро-
сът за имуществените права на тра-
кийските българи и да не оставя тези 
проблеми да бъдат хвърлени на забве-
ние в някаква „хуманитарна“ кошница. 
Решаването на тези въпроси би след-

Мала Азия в периода 1913-1925 г. 
Настояваме турската държава да 

спре да провежда неоосманистка поли-
тика на наша територия и да се опитва 
да използва българските турци и мю-
сюлмани за свои геополитически цели. 
Грижата  за всички вероизповедания  в 
това число и исляма е задължение на 
българската държава и по никакъв на-
чин не приемаме някой да опекунства, 
да се меси, нарежда, плаща и да ги по-
ставя под чужд контрол. Българските 
турци, заедно с евреите, арменците и 
ромите  са български граждани и са 
част от българското общество. Българ-

вало да бъде едно от нашите условия 
за еврочленството на Турция и бъл-
гарското правителство би следвало да 
търси повече европейска солидарност 
от останалите страни членки.

Не приемаме използването на двой-
ното гражданство от страна на тур-
ското правителство като инструмент 
за намеса във вътрешните проблеми 
на страната. Добре е известно, че в 
Турция не се признава двойното граж-
данство, би следвало на реципрочни 
начала българското правителство също 
да отмени двойното гражданство по 
отношение на република Турция!

Настояваме остро за спиране на 
настъплението на неоосманизма в Бъл-
гария, на опитите чрез ислямизация на 
ромските общности и нова ислямиза-
ция на преди това секуларизираните 
българомохамедани те да бъдат тур-
цизирани! Надяваме се държавните 
институции най-после да реагират на 
създаването на нови етнически турски 
партии, които се опитват да използват 
българските турци като маши на чужди 
и интереси и работят за обособяването 
и противопоставянето на  български-
те турци и мюсюлмани от българския 
народ!

ските мюсюлмани  и не бива да бъдат 
използвани за користни цели за „дъл-
боко проникване” в съседски държави 
като България!

 Искаме да живеем в мир, освобо-
дени от травмите и конфликтите на 
нашата история! Това е една от важни-
те задачи на държавите, които стават 
членки на ЕС. Очакваме Вашата соли-
дарност за решаване на  спорните въ-
проси в отношенията между България 
и Турция – две държави, които днес са 
на изключително важния геополити-
чески югоизточен фланг на ЕС. Това е 
важно не само за България и Турция. 
Това е важно за нас! Важно е и за ЕС 
и неговите фундаментални принципи!

      16 април 2016
  ВЪРХОВЕН КОМИТЕТ 

НА СТДБ     

Прекратете финансирането и исля-
мизацията на българското население 
от външни сили, каквото наблюдаваме 
на много места в страната. Пълзящата 
ислямизация на Родопите е опасна за 
България! Нещо повече, зад тези опити 
може да стоят радикални форми на ис-
ляма, което застрашава и цяла Европа.

Спрете неоосманисткото пренапис-
ване на българската история и особено 
на периода на геноцид и прогонване на 
тракийските българи! 

Смятаме за поругаване на паметта 
на половин милион българи това, че 
българският парламент и правителство 
мълчат за истината за геноцида, етни-
ческото прочистване и грабежът извър-
шен спрямо тракийските българи!  

  България е изправена пред нара-
стващи рискове! Не бягайте от отговор-
ност! Решете проблемите на тракий-
ските българи! Очакваме политическо 
отговорна позиция и решение, която не 
противоречи на нашите ангажименти 
към Европейския съюз. Противопоста-
вете се на външните попълзновения и 
намеса в живота на страната ни! 

Приемете нашето мълчаливо шест-
вие и настоящата декларация като израз 
за твърда решимост да се борим за пра-
вата и интересите на над един милион 
български граждани – потомци на бе-
жанци от Тракия и Мала Азия за прос-
перитета и единството на България!

16 април 2016                   
 ВЪРХОВЕН КОМИТЕТ  

НА СТДБ

ÎÒ ÂÚÐÕÎÂÍÈß ÊÎÌÈÒÅÒ ÍÀ ÑÚÞÇÀ ÍÀ 
ÒÐÀÊÈÉÑÊÈÒÅ ÄÐÓÆÅÑÒÂÀ Â ÁÚËÃÀÐÈß, 

ÎÃËÀÑÅÍÎ ÍÀ 16 ÀÏÐÈË 2016 Ã.

ÍÀ ÂÚÐÕÎÂÍÈß ÊÎÌÈÒÅÒ ÍÀ ÑÚÞÇÀ ÍÀ 
ÒÐÀÊÈÉÑÊÈÒÅ ÄÐÓÆÅÑÒÂÀ Â ÁÚËÃÀÐÈß

Обръщението е адресирано до Н.Пр. г-н Томас Ван Орсхот, 
посланик на Кралство Холандия, председателстваща Европейския 

съюз и чрез него до посланиците на държавите-членки

Декларацията бе огласена пред националното шествие на СТДБ 
на 16 април 2016 г. и е адресирана до президента 

на Република България, до парламента и Министерския съвет

 Красимир Премянов чете декларацията към управляващите
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Във връзка с 140 години от славната 
саможертва на априлци по инициатива 
на „Брод за България“, „Героите на Бъл-
гария“ и Община Панагюрище на 20 ап-
рил т.г. в Историческия музей на  града 
се състоя дискусионен форум под над-

Председателят на Съюза на тракийските 
дружества в България Красимир Премянов 
участва във Втория световен форум „Живи 
свидетели на геноцид“., който бе открит 
в Ереван на 23 април  т.г. Той бе там по 
покана на Галуст Сахакян, председател на 
Националното събрание на Република Ар-
мения и Едуард Налбандиян, министър на 
външните работи. Това е голямо признание 
за последователната позиция на Съюза, 
който подкрепя борбата на арменския на-
род за признаване на геноцида, която Ос-
манска Турция извърши над него.  На съ-
битието са  присъствали представители на 
правителства, парламенти, значими между-
народни организации и защитници на чо-
вешките права, признати експерти по меж-
дународно право, представители на водещи 
световни средства за масова комуникация, 
както и други заинтересовани лица.

ДИМИТРИНА СМОЛЕВА

Подробна информация 
за бежанския проблем 
пред членовете на Софий-
ското дружество „Тракия“ 
изнесе Емилия-Боряна 
Славкова – научна сътруд-
ничка, общественичка, 
членка на ръководството 
на дружеството. Тя се спря 
на възникването на този 
проблем преди пет годи-
ни, след т.нар. „арабска 
пролет“, в които намесата 
на САЩ довежда до ос-
три въоръжени сблъсъци и 

В СОФИЯ РАЗИСКВАТ 
БЕЖАНСКИЯ ПРОБЛЕМ

КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ 
НА ФОРУМ В ЕРЕВАН

Във връзка с 140 години от славната 

ÒÐÀÊÈÉÖÈ È 
„ÁÐÎÄ ÇÀ ÁÚËÃÀÐÈß“ 

Â ÏÀÍÀÃÞÐÈÙÅ
слов „Априлското въстание – брод към 
свободна и независима България“ с мо-
дератор проф. Ваня Добрева. Специален 
гост бе г-жа Маргарита Попова – вице-
президент на Р.България. Представяйки 
„символа на съвестта“ – Поибренския 

кръст, предвождал Хвърковатата чета на 
Бенковски в ръцете на легендарния све-
щеник Недельо Иванов, Лазар Мурджев 
със затрогващо обръщение към гостите 
и участниците в кръглата маса, призова 
всички „..клетва да дадем..!“ и връчи по-
четен юбилеен знак „Брод за България“ 
на вицепрезидента Маргарита Попова, 
кмета Белишки и проф. Надежда Драго-
ва. От името на Съюза на тракийските 
дружества ген.Тодор Бояджиев поздра-
ви форума. Г-жа Маргарита Попова 
призова 20 април да бъде обявен за офи-
циален празник на България с пожела-
ние на следващата година да има памет-
ник на априлци в София.

междуособни войни на на 
пбеменна и религиозна ос-
нова. Подчерта, че бежан-
ската вълна се разраства 
след появата на  Ислям-
ска държава. Ораторката 
описа пътищата, по кои-
то нелегалните имигранти 
преминават пас, ролята 
на каналджийството, което 
процъфтява. Разгледа още 

резултатите от споразуме-
нието ЕС- Турция и после-
диците за България.

Емилия Славкова из-
рази възмущението си от 
учредителното събрание 
на ДОСТ и присътвието 
там на представтели на 
Турция и настоя всички 
български интелектуалци 
да реагират на провока-

цията, която е намеса във 
вътрешните ни работи. В 
оживените разисквания 
взеха участие Папани Ко-
зарова, Таня Узунова, Пе-
тко Станков и др. Величко 
Пачилов предложи СТДБ 
да излезе с декларация, 
която да предотврати съ-
дебната регистрация на 
ДОСТ.    

„ЗАВРЪЩАНЕ 
КЪМ КОРЕНИТЕ“

На 14 юни т.г. в Созопол ще бъде открита Сед-
мата национална инициатива-среща „Завръщане 
към корените“ с потомци на бежанци от Од-
ринска и Беломорска Тракия и Мала Азия. Това 
става възможно благодарение на Гено Пухов – 
председател на тракийското дружество „Яни По-
пов“ и кмета на общината Панайот Рейзи. Тази 
година срещата е посветена на 120 годишнината 
на организираното тракийско движение. Сред 
предвидените прояви са прожекцията на филма 
за Балканските войни „Приказки от Балканите“, 
родовата среща „Род рои се, род не гасне“, спек-
такълът „С песните на Тракия и Мала Азия“, 
ученическият конкурс за есе, разказ на тема 
„Завръщане към корените“ (Родовата памет е 
жива). Последният срок за записване за участие 
е 30 април: e-mail: janet_kg@abv.bg или bojana.
bogdanova@gmail.com.

Предстоящо

Чл.кор.проф. Васил Проданов
..................... София                                    2.V.1946 г.
Донка Петрова – София ................. 8.V.1960 г.
Стефан Начев – София ................. 15.V.1958 г.
Петра Мечева – Стара Загора ....... 16.V.1931 г.
Гено Пухов – Созопол ................... 23.V.1965 г.
Тодор Ангелов – Бургас ................ 23.V.1977 г.

Централното ръководство на СТДБ 
и редколегията на вестник „Тракия“ 

честитят  на рождениците на  Съюза:

Честито!
Тракийско дружество „Екзарх Антим I“ награди участни-

ците в конкурс за детска рисунка, посветен на 26 март – 
Деня на Тракия. Първа награда получи Ивона Петрова за 
красивата си рисунка на Капитан Петко Войвода. Второ 
място зае Ивелина Димитрова, на 16 години, а трето място 
получи – Теа Щерионова от гр. Айтос. Всички участници по-
лучиха поощрителни награди. СОУ „Константин Петканов“, 
кв. Меден рудник, бе с най-много включили се в конкурса 
участници. 

Конкурсът за рисунка бе част от мероприятията по слу-
чай отбелязването на празника на Тракия, организирани от 
бургаското тракийско дружество „Екзарх Антим I“. 

Председателят на СТДБ Кра-
симир Премянов е получил писмо 
от Аник Ван Калстър, посланик 
на Кралство Белгия, в което бла-
годари за изказаната съпричаст-
ност и изказаните съболезнования 
по повод жертвите на атентатите 
от 22 март 2016 г.  в Брюксел и из-
разява отличните си почитания.

БЛАГОДАРНОСТ

ÍÎÂ ÊËÓÁ Â ÑÅËÎ ÌÀÐÈÍÊÀ, ÁÓÐÃÀÑÊÎ
Още един нов клуб бе учреден 

към Бургаското тракийско друже-
ство. В село Маринка, намиращо се 
в непосредствена близост до морския 
град, се учреди първият за 2016 клуб. 
Неговото име е „Златна Тракия“, из-

брано единодушно от членовете му, 
които посочиха и своя председател 
–  Тодорка Станчева.

Председателят на Тракийско дру-
жество „Екзарх Антим I“ Тодор Ан-
гелов  приветства всички членове на 

клуба за решението да се присъеди-
нят към бургаското тракийско друже-
ство. „За мен е удоволствие да видя 
толкова будни тракийци в село Ма-
ринка, сигурен съм, че ще работим 
отлично заедно за тракийската кауза“ 
– каза той.

Много от присъстващите споде-
лиха своите родови истории на тра-
кийски бежанци и изтъкнаха, че се 
надяват да посетят родните места на 
дедите си в Турция, насила прогоне-
ни от турската редовна армия по вре-
ме на войните.

Награди за детски рисунки
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Нека най-напред като 
гостоприемни българи с 
топли сърца да кажем на 
нашите гости от Украйна 
„Добре дошли!“. Господин 
Киссе, винаги сте добре 
дошли в майката родина 
България. И в трудни и в 
лесни моменти, и в студ и 
в жега, и в добро и в лошо, 
винаги сме заедно, защо-
то сме едно, една кръв, и 
сърцата ни туптят в едно. 
Обичаме се. Винаги сте 
добре дошли!

Днес е  16 април - Денят 
на юристите - какъв пода-
рък е да бъда заедно с Вас. 

Днес отбелязваме и 
120 години организира-
но тракийско движение. 
Радвам се, когато съм 
с вас. Вълнувах се пре-
ди да дойда тук. Защото 
ни събират каузи. В този 
ден се обръщам към вас 
с думи за признание, за-
туй че ме приемате топло 
и радушно, че обичате да 
слушате, когато ви говоря. 
Уважението се подхран-
ва взаимно. Чувствата на 
признание, обич и горещо 
желание да вървим заедно 
и задружно са взаимни. 
Чест е да имам възмож-
ността като държавник 
да присъствам по такъв 
повод и да говоря пред 
организация на национал-
ната памет. Организация, 
за която историческата 
истина и справедливостта 
са велики каузи. Организа-
ция, за която националната 
чест и  гордост, човеколю-
бието и благородството са 

ценности. Ценности, кои-
то предавате от поколение 
на поколение, принципи, 
които днес са животворни 
сокове срещу опасно раз-
миващата се национална 
идентичност.

Чест е за мен да бъда 
с Вас, тракийци. Хора, за 
които търпението е жи-
тейски подход, но само 
тогава, когато сте убеде-
ни, че този подход води 
право към целта. Тракий-
ската общност прави Тра-
кия безсмъртна, жива и 
българска. Тракийци сте 
национален капитал, кой-
то знае какво е дълг и от-
говорност. Дали сте обет 
да възпитавате децата си в 
родолюбие, в дела за въз-
могване на Отечеството. 
Хора, с които и аз жаля, 
когато гледаме, че халът 
на народа ни не е добър. 
Когато децата ни, макар 
затрупани от технологии и 
комуникационни възмож-
ности, все по-малко общу-
ват. Не се гледат в очите. 
Не споделят и не си даря-
ват непосредствена обич, а 
напротив – търсят път на-
вън. Дали е безпътица или 
е просто живот, който така 
трябва да се живее. Какъв-
то и да е, животът трябва 
да има съдържание. Тряб-
ва да има смисъл и ние 
трябва да сме в състояние 
да втълпим това в сърцата 
и в разума на нашите деца. 
Колкото и да ни е трудно, 
колкото и превратности  да 
ни поднася днешния ден, 
не бива да позволяваме да 

се изплъзва бъдещето от 
ръцете ни. Бъдеще можем 
да имаме само когато го 
държим в ръцете си. И пак 
ще кажа, план на нацията 
ни е нужен днес - топло 
обръщение към народа за 
единение и съгласие, план 
с ясно дефинирани нацио-
нални цели от просветени 
и от родолюбци.  План на 
нацията с три неща: иска-
ме животът на народа да 
стане по-добър; да издиг-
нем духовното, което днес 
е потиснато, смалено; да 
има сигурност, сигурност 
за човека. А това може 
да стане само когато сме 
сплотени, когато впрягаме 
националната енергия в 
името на доброто, в името 
на общото благо. И тогава, 
когато сме истински не-
примирими към некадър-
ността и високомерието 
на големци, които заемат 
високи постове и не знаят 
какво е приемственост в 
обществените и държав-
ните дела. Когато сме не-
примирими срещу това, че 
почтеността и кадърността 
още не намират полагащо-
то се място в нашия живот. 

В бурно море живеем 
днес. Едва влезли в Евро-
пейския съюз и животът 
ни сепна, както казва акад. 
Марков. Сепна ни - да ми-
слим повече за Европа, за 
стария континент. Много 
малко мислехме за Европа 
в другите измерения извън 
Европейския съюз и много 
бързо поискахме да се сбо-
гуваме с държавата, с наци-
ята. Да ги заместим с нещо 
друго – примерно с голяма 
корпорация за повече пари 
и за повече печалби. Пи-
там: За кого? Народите оба-
че възроптаха, възроптават 
и днес. И казаха, че искат 

да бъдат свободни, да гра-
дят бъдещето си съобразно 
със своята култура, сетив-
ност и възможности. Искат 
да не бъде мачкано човеш-
кото, националното и наро-
дностното им достойнство, 
искат да не се изличават са-
мобитностите им. Светът 
инстинктивно се стреми да 
остане шарен в свободата 
си, макар че груби сили, 
които сеят смърт и погро-
ми, се мъчат да постигнат 
обратното. Едва ли.

С Вас, тракийци, които 
отлично познавате неумо-
лимия ход на историята, 
защото я пишете, с вашия 
опит, родолюбие, вярност 

към светли национални 
каузи ще можем заедно да 
градим новия век. С нови 
културни модели. Който 
от днешните политици не 
проумее и не разбере това, 
ще остане в историята жа-
лък и смален.

Искам накрая на мое-
то приветствие към вас да 
кажа още няколко неща и 
се чудя как, за да не проз-
вучат назидателно: не поз-
волявайте организацията 
да отслабва, каквито и 
бури и вихри да идват и да 
си отиват. Бъдете единни, 
дръжте се здраво за ръце. 
Работете в сговор с ръко-
водството – и в центъра, 

 Председателят на Асоциацията за българите в Украйна Антон Киссе 
връчва отличието за 2015 г. на вицепрезидента Маргарита Попова

Слово на вицепрезидента 
на Република България Маргарита Попова 
на Общото събрание на Върховния комитет 

на СТДБ – 16 април 2016 г.

ÇÀ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÒÀ ÂÈ 
ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀÒÀ ÈÑÒÈÍÀ
È ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÒÀ 
ÑÀ ÂÅËÈÊÈ ÊÀÓÇÈ

и по места. Надмогвайте 
суетата на днешния ден. 
Противното може да бъде 
пагубно не само за вас, но 
и за родината ни Бълга-
рия. За българщината, за 
православната ни вяра. За 
хуманността в човешките 
отношения, за добрува-
нето между народите, за 
партньорството в между-
държавните отношения. 
Вие знаете как се работи за 
каузи и затова имате моята 
признателност и дълбок 
поклон. 

Желая успех на конфе-
ренцията!

(Заглавието е 
на редакцията)

ЧЕСТВАНЕ ВЪВ ВАРНА
Съюзът на тракийските дружества в България, Община Варна и тракийско-

то дружество „Капитан Петко войвода“ – Варна ви канят на 12 май 2016 г. на
НАЦИОНАЛНО ЧЕСТВАНЕ НА 120 ГОДИШНИНАТА НА ТРАКИЙСКОТО ДРУ-

ЖЕСТВО ВЪВ ВАРНА 
Със съдействието на Военноморските сили на Република България и Вар-

ненската и Великопреславската митрополия.

11 часа
Национално честване на площад „Тракия“ – молитва, тържествено полагане 

венци и цветя с военни почести пред паметника на Капитан Петко войвода и 
тържествен марш на представителната част на Военноморските сили

19 часа
Музикално-поетичен спектакъл „Сторете добро за България“ в залата на 

Варненската опера и театър

КРЪГЛА МАСА 
ЗА ПРОФ. ВАСИЛ ПРОДАНОВ

Българската академия на науките и секция „Социални теории, стратегии и 
прогнози“ при Института за изследване на обществата и знанието (ИИОЗ), 
както и СТДБ ви канят на кръгла маса, посветена на творчеството на чл.кор. 
проф.дфн Васил Проданов – директор на Тракийския научен институт, която 
ще се състои на 5 май (четвъртък) от 17.30 ч. в зала 1 на Софийски универ-
ситет „Св. Климент Охридски“.

П О К А Н ИП О К А Н И

Уважаеми господин Премянов, 
Уважаемо ръководство, 
Скъпи гости от Украйна,
Уважаеми дами и господа, 
Скъпи тракийци,


