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РЕКОРД! 114 СЪСТАВА НА СЪБОРА 
„ГЕРГЬОВДЕН“ В ПОМОРИЕ

За 14 –та поредна година Общи-
на Поморие и тракийското дружество 
„Одринска епопея” са домакини на На-
ционалния тракийски фолклорен събор 
„Гергьовден“,  чиято основна цел е учас-
тниците да представят фолклорното бо-
гатство чрез своите песни, а зрителите 
да се докоснат до магията на Тракия и 
Странджа. Тази година в събора участ-
ват 114 състава, което е негов рекорд. 
Кметът Иван Алексиев официално откри 
събора и пожела успех на изпълнителите 
и на журито. Той поднесе специалните си 
поздрави и към председателя на тракий-
ското дружество  Елена Мурджева за ен-

тусиазма и енергията, с които организи-
ра  Събора. По традиция за председател 
на професионалното жури бе определен 
проф. д-р Стефан Чапкънов – компози-
тор и диригент, а за членове: Калинка 
Згурова – странджанска народна певица, 
Николай Николаев – музикален педагог и 
редактор, Елка Димитрова – музикален 
редактор в БНР и Дора Арбова – музика-
лен педагог. Те бяха натоварени с неле-
ката задача да оценят всички индивиду-
ални и групови изпълнения и да отличат 
най-добрите за 2017 година. „Историята 
е нещо, което трябва да помним, но тя 
има своя смисъл, ако бъде пренесена в 

бъдещето на нашата родина. Това, което 
правите в днешния ден, е най-силната 
битка – да съхраним това, което нашите 
баби и дядовци са пренесли от Тракия и 
са превърнали в наше културно настоя-
ще”, каза Красимир Премянов – предсе-
дател на Съюза на тракийските друже-
ства в България. Своеобразният празник 
бе уважен и от заместник-кметът Илия 
Джингов, председателят на Общински 
съвет Адам Адамов и общински съвет-
ници, Агатополския епископ Иеротей и 
един от спонсорите на събора проф. Ди-
митър Тадаръков от УНСС София.

На стр. 4

Проф. Делчо 
Порязов –

почетен 
гражданин 
на Свищов

                                                              

Събрахме се отново. По-
томците на тракийските 
и малоазийските бежанци. 
Този път в слънчевия, топъл 
и гостоприемен Свиленград. 
На 29 април. За Осмата на-
ционална инициатива-среща 
„Завръщане към корените“ 
разказва Божана Богдано-
ва, потомка на тракийски 
бежанци от с. Булгаркьой, 
Кешанска кааза, и с. Тър-
ново, Узункюприйска кааза, 
Одринска  Тракия.

Свещички в памет на де-
дите ни от Беломорска и Од-
ринска Тракия и Мала Азия 
запалихме в църквата „Света 
Троица“. Поднесохме вен-
ци и цветя на паметниците 
на „Кръстово знамение“ и 
„Одринска епопея“. Коле-
ничихме пред величието на 
нашите незабравими 
тракийци и малоа-
зийци. Отправихме 
послание към мла-
дежите, децата и 
идните поколения. 
Вкоренихме го в току 
що засаденото младо 
дръвче и балони го 
отнесоха  до всички 
краища на земята. 
За да е жива истори-
ята на дедите ни, на 
тракийските и мало-

азийските бежанци, за да не 
прекъсва родовия корен…, 
за да има „род рои се, род не 
гине!“.

После в Тракийския дом 
разгледахме изложбите „Тра-
кийско движение в Свилен-
град“ и „От сръчните ръце 
на тракийката“. С питка, ша-
рена сол, тракийски гозби и 
„тракийска“ вода домакини-
те посрещнаха всички групи 
до една.

В общинското читалище 
„Просвета – 1870“ също има-
ше изложба, не по-малко ин-
тересна. За „Завръщане към 
корените“ и „По обратния 
път на дедите ни“ беше тя.

Залата пълна. Гостите 
посрещнахме. Изведнъж чу 
се тревожен говор, детска 
глъч... Погледите на  всич-

ки се приковаха към 
сцената и „гората“.
Ансамбълът на тра-
кийското дружество 
„Яни Попов“ в Созо-
пол възстанови чест 
от събитията през 
1913 г. в Одринска и 
Беломорска Тракия. 
Малкият тракиец с 
финалните думи ця-
лата зала просълзи. 

С химна на Тра-
кия и „Добре дошли“ 
открихме официално 
срещата. Красимир 
Премянов, председа-
тел на СТДБ, се обърна към 
присъстващите в залата с 
топли думи. Вицепрезиден-
тът Илияна Йотова изрази 
задоволство от участието си 
в срещата в Свиленград. Тя 

ÎÑÌÀ ÍÀÖÈÎÍÀËÍÀ ÑÐÅÙÀ 
„ÇÀÂÐÚÙÀÍÅ ÊÚÌ ÊÎÐÅÍÈÒÅ”

ÒÐÀÊÈÉÖÈ ÏÐÀÇÍÓÂÀÒ 
ÃÅÐÃÜÎÂÄÅÍ Â ÎÄÐÈÍ

Вицепрезидентът Илияна Йотова  
ще настоява за решаване на 

правата на тракийските българи

настоя за възстановяване на 
дейността на Смесената ко-
мисия по нерешените въпро-
си между България и Турция, 
която да обсъди обезщетени-
ята на тракийските бежанци. 
Според Илияна Йотова е 
недопустимо, че проблемът 
е излязъл от дневния ред на 
официалните визити. Тема-
та за имуществените права 
на тракийските бежанци би 
било добре да бъде част от 
бъдещия преговорен процес 
на ЕС с Турция, каза още тя. 
Вицепрезидентът посочи, 
че изследователите наричат 
бягството на тракийци една 
от най-тъжните страници от 
българската история. 

И тази година на 6 
май тракийци от Хасково, 
Стара Загора, Харман-
ли, Свиленград, Крумов-
град, Шумен, Казанлък 
и др. дойдоха в Одрин, 
за да честват храмовия 
празник на българската 
църква „Св. великомъ-
ченик Георги“. Храмът ги 
посрещна обновен и ре-
монтиран. 

Двама митрополити – 
Старозагорският Киприян 
и Адрианополският Анфи-
лохий отслужиха праз-
ничната литургия  на бъл-
гарски  и гръцки език. За 
първи път в този храм пя 
и хорът на храм-паметни-
ка „Св. Ал.Невски“. След 
литургията послание към 
присъстващите отправи 
митрополит Анфилохий, 
който изрази задоволство 

от проявеното църковно 
единство – богослужение 
на гръцки и български 
език на територията на 
трета държава – Турция. 
Митрополит Киприян на-
рече случилото се по-
беда на вярата, защото 
заедно честваме личност, 
наречена заслужено от 
църквата победоносец. 
Прочетен бе приветствен 
адрес от вицепрезидента 
на Република България 
Илияна Йотова. В него 
бе подчертана заслуга-
та на Филип Чакърък за 
възкръсването на този 
български храм в Одрин, 
и на продължителите на 
делото му – отец Алек-
сандър, жена му Мария и 
синът им Георги. 

Празнична литургия на български 
и гръцки език с двама митрополити

Продължава на 2-а стр.
Продължава на 2-а стр.
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ÎÑÌÀ ÍÀÖÈÎÍÀËÍÀ ÑÐÅÙÀ ...
Илияна Йотова изрази своето уваже-
ние към примера, който наследниците 
на тракийските българи дават на цяла-
та общественост в съхраняване на на-
ционалния дух.

Николай Динков, довчерашен 
председател на Общинския съвет в 
Свиленград, днес депутат в 44-то 
Народно събрание, се обърна към 
всички с вълнуващи думи. Про-
четени бяха поздравления от Иво 
Христов, началник на кабинета на 
президента Радев, от Маргарита 
Попова, вицепрезидент на РБ (22 
януари 2012–22.01.2017) – зам.-
председател и главен секретар на 
Българска стопанска камара, от 
доц. Михаил Груев, председател 
на ДА „Арахиви“.

Василка Вангелова, предсе-
дател на дружество „Тракия“ в 
Свиленград, приветства присъст-
ващите и връчи почетен плакет 
„120 години организирано тра-
кийско движение в България“ 
на официални гости и изявени 
участници в Националната ини-
циатива (посмъртно бе удостоен 
и Костадин Карамитрев). Илияна 
Йотова връчи голямата награда на 
победителя в националния учени-
чески конкурс за есе на тема „За-
връщане към корените“ – Жечко По-
пов. Красимир Премянов – голямата 
награда на Яна Дамянова за „Разказ 
за моя тракийски род“, а Гено Пухов, 
зам. председател на Върховния коми-
тет на СТДБ, отличи с грамота Деан 
Попов за „Историческо есе“. 

На този ден ни събра и любовта 
към нашите деди пристигнали в Май-
ка България през 1913 г. Разпилени 
като пилци из цялата страна, те търсят 
работа и покрив, подслон и постеля 
за своите деца. И все плачеха дедите 
ни, когато се връщаха в спомените 
си – за щастието и ужаса в Тракия и 
в Мала Азия, просията и униженията 
през първите години на установяване 
в Майка България… Съдба бежанска.  
Хора с опърлени криле, но с жилав ко-
рен! Затова и устояха на бурите! Оти-
ваха си от този свят с отворени очи. 
Оставиха ни спомените за годините в 
родните места и за ада от преживяното 
по кървавата диря на похода, извървян 

На 29 и 30 април т.г. в 
дом „Тракия“ във Варна се 
състояха IV-я национален 
конкурс „С песните и тан-
ците на Тракия“ и V-я кон-
курс „С песните на Георги 
Германов“.

Над 200 участници – 
индивидуални изпълни-
тели, самодейни състави 
за народни песни, инстру-
менталисти и танцови със-
тави получиха заслужени 
аплодисменти от публи-
ката, а журито в състав: 
доц. Йорданка Неделчева, 
Николай Чапански, Георги 
Германов, Тодор Тодоров 
и Георги Мановски оценя-
ваше талантливите изпъл-

А представителката на Президентството Ирина Гъркова  
поднесе на отец Александър Чакърък подарък от президента 
Румен Радев – версия от Ротондата на Св. Георги.

Председателят на Съюза на тракийските дружества Кра-
симир Премянов подчерта голямото значение на храма и 
празника му за тракийци, с чийто усилия бе той бе възста-
новен, и които всяка години тук те организират национален 
тракийски събор. Той изтъкна още, че двуезичието в бого-
служенията подчертава единството и братството на право-
славните народи и честити празника. Тук бяха генералният 
консул на България в Одрин Васил Вълчев, областният уп-
равител на Кърджали Начо Ковачев, зам. председателят на 
СТДБ Краснодар Беломорски, зам.-председателят на Вър-
ховния комитет Кирил Сарджев и др. Гост бе зам. областни-
ят управител на Одрин.

В двора на храма с концертна програма се представи 
тракийското дружество на Харманли. Положен бе венец от 
името на СТДБ на паметника на екзарх Антим Първи в дво-
ра на църквата „Св. Константин и Елена“.

ÒÐÀÊÈÉÖÈ ÏÐÀÇÍÓÂÀÒ 
ÃÅÐÃÜÎÂÄÅÍ ...

А представителката на Президентството Ирина Гъркова  
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нения на участниците. В 
препълнената зала на дом 
„Тракия“ журито отличи 
най-добрите и присъди 
специални награди (зас-
немане на видеоклип) – за 
най-добър млад изпълни-
тел на песен от реперто-
ара на Георги Германов на 
Ефи Стефанова от НУИ 
„Добри Христов“ и за 
най-добър млад изпълни-
тел на тракийска песен на 
Петя Панева от школата по 
народно пеене при НУИ 
„Добри Христов“. Специ-
алната награда на кмета на 
район „Млаaдост“ Христо 
Христов бе присъдена на 
12 годишната Невена Хри-

стова от детската шко-
ла по народно пеене 
при тракийскито дру-
жество „Капитан Пе-
тко войвода“ – Варна. 
Специални награди 
получиха и представи-
телният танцов ансам-
бъл на НГХНИ „К. 
Преславски“ – Варна 
и детската фолклорна 
група „Тракийче“ при 
тракийско дружество 
„Капитан Петко вой-
вода“ – Варна. Журито 
присъди 68 медала за 
първо, второ и трето 
място и поощрения 
в отделните възрастови 
групи в трите категории 

(надпяване, надиграване и 
надсвирване) на участни-
ците от Варна и региона, 

Бургас и региона, Шумен, 
Балчик и др. Тези два дни 
се превърнаха в един чу-

десен празник на тракий-
ската песен, музика и танц 
във Варна.

Продължение от 1-а стр. през 1913–1914 г. Оставиха ни и на-
деждата си да се завърнат там по род-
ните места. Някога… Завещаха ни я…

Затова на нашата среща за пореден 
път се обърнахме към Европейския 
парламент, към нашите държавни ин-
ституции, към председателя на СТДБ 
с думите: „Искаме в името и паметта 
на дедите ни истината за тях да бъде 

огласена. Техните нерешени въпроси 
от някога да бъдат решени съглас-
но международната право, съгласно 
правните норми, съгласно защите-
ните права на бежанците, съгласно 
защитените права на тракийските и 
малоазийските бежанци. Ние искаме 
и вярваме, че това ще се случи.“

С интерес бе видян документалният 
филм „Приказки от Балканите“ за Бал-
канските войни 1912–1913 
г., за историята, която още 
живее в нас. Костадинка 
Димитрова от Казанлък 
своя баща в него видя.

Спектакълът „С песните 
и танците на Тракия и Мала 
Азия – живи са тракийски-
те и малоазийските родови 
корени“ продължи повече 
от час и половина. Залата 
ехтеше от аплодисментите 
за изпълненията на ансам-
блите на тракийски друже-

ства от Свиленград, Созопол, Ивайло-
вград, Мезек, Несебър, на танцовите 
състави, на 6-годишната Виктория, на 
11-годишната Натали, на созополча-
нина Димитър, …, на всички. Всички 
тридесет и четири ученика, участвали 
в конкурса за есе „Завръщане към ко-
рените“ бяха отличени с грамоти от 
името на СТДБ, ТНИ, Община Сви-

ленград, тракийско дружество „Тра-
кия“ – Свиленград и Националната 
инициатива. Грамоти и подаръци 
получиха и всички деца, участвали 
в Националната инициатива-среща 
„Завръщане към корените“ – шест 
от Созопол, две от Сливен, дваде-
сет от Свиленград. Кирил Сарджев 
и Гено Пухов, зам.-председатели 
на Върховния комитет на СТДБ, 
с усмивка им връчиха  подаръци 
и грамоти. Думите не стигаха за 
благодарността, която отправяхме 
към гости и участници, към кмета 
на Свиленград Георги Манолов и 
екипа на Община Свиленград, към 
Василка Вангелова, председател 
на тракийското дружество, и екипа 
на дружеството – гостоприемни-
те домакини, към участниците в 
спектакъла. 

Вечерта продължи в Тракийския 
клуб с песните, танците и закачки-
те на тракийци от от Свиленград, 
Созопол, Мезек и Ивайловград. 

А на следващия ден заедно с „нашия 
екскурзовод“ Нина Попова, потомката 
на тракийски бежанци от с. Ейлягюню 
и Булгаркьой, Одринска Тракия и с. 
Пишманкьой, Беломорска Тракия, раз-
гледахме исторически и туристически 
обекти на Свиленград – средновеков-
ната крепост при село Мезек, винарна-
та в Мезек,  тракийската гробница при 
село Мезек, винарна „Катаржина“. 
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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С този правилник 

се урежда организацията на 
членството в СТДБ съобраз-
но особеностите на неговата 
дейност, цели и задачи, като 
се конкретизират правата и 
задълженията на членовете и 
свързаните с тяхното членство 
правоотношения, установени 
в ЗЮЛНЦ, Устава и другите  
актове по прилагането им.

(2) С този правилник се ре-
гламентират въпросите, свър-
зани с:

1. правата и задълженията 
на членовете на СТДБ и/или 
техните ръководители;

2. защитата при упражня-
ване на правото на членство в 
СТДБ;

3. нарушенията на Устава, 
решенията на ОС и УС и на 
вътрешните правила на СТДБ, 
както и на статута на регио-
налните съвети на тракийски-
те дружества и статутите на 
структурите на СТДБ; 

4. отговорност и санкции 
на членовете на СТДБ и/или 
техните ръководители, при 
констатиране на нарушения, 
които не са от такъв характер, 
че да водят до прекратяване 
на членството в СТДБ, поради 
изключване или отпадане;

5. документооборот;
Чл. 2. Вътрешните правила 

са изработени в съответствие 
със ЗЮЛНЦ и Устава на СТДБ 

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕ-
НИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА 
СТДБ

Чл. 3. Членовете на СТДБ  
имат право:

1. да получават достъп до 
документите, приети от орга-
ните на СТДБ след писмено 
поискване с конкретно посо-
чена цел;

2. да бъдат редовно инфор-
мирани за резултатите от дей-
ността на СТДБ или по въпро-
си, свързани с техните права и 
задължения;

3. на защита срещу всички 
форми на дискриминация;

4. открито да поставят пред 
ръководните органи на СТДБ 
своите критични бележки и 
предложения.

Чл. 4. Членовете на СТДБ 
и/или техните ръководители 
са длъжни:

1. да спазват Устава, 
ЗЮЛНЦ, вътрешните правила 
и други актове на СТДБ;

2. при изпълнение на за-
дълженията си като членове 
на СТДБ и/или като техни 
ръководители да се ръководят 
преди всичко от интересите на 
СТДБ и неговите цели и зада-
чи, както и да поставят съюз-
ните интереси над личните;

3. да изпълняват своевре-
менно и точно решенията на 
органите на СТДБ, Устава и 
вътрешните правила;

4. да приведат своите Уста-
ви в съответствие с Устава на 
СТДБ; 

5. да бъдат лоялни към 
СТДБ, като не злоупотребяват 
с неговото доверие и да не раз-
пространяват поверителни за 
него сведения, както и да па-
зят доброто име на СТДБ;

6. да спазват установените 
правила и да не пречат на дру-
гите членове да изпълняват 
задълженията си;

7. да съгласуват дейността, 
позициите и медийните си из-
яви с решенията на ВК и ЦР 
на СТДБ;

8. да уведомяват писмено 
ръководните органи на СТДБ 
за наличие на несъвместимост 
на техни решения с Устава, въ-
трешните правила и другите 
актове на СТДБ; 

9. да документират изпъл-
нението на поставените зада-
чи в едномесечен отчет, който 
в края на месеца да представят 
пред СТДБ;

10. да не създават пречки за 
работата на СТДБ.

Чл.5. Членовете на СТДБ 
и техните персонални ръково-
дители нямат право да правят 
изявления и да участват в ме-
дийни изяви, насочени срещу  
целите и идеите на СТДБ  

Чл.6. Членовете на СТДБ 
и лично техните персонални 
ръководители нямат право да 
извършват, каквито и да било 
действия, нито с бездействие 
да предизвикват лични кон-
фликти и раздори между чле-
новете на своето дружество.

Чл.7. Членовете на СТДБ 
са длъжни, докато изпълняват 
функциите на председател, 
член на УС или член на Кон-
тролен съвет на отделното 
дружество-член на СТДБ, или 
на Съюза като цяло да отстоя-
ват доброто име на организа-
цията, да защитават интере-
сите и единството на СТДБ. 
Да не прокламират идеи за 
разцепление и/или излизане 
от Съюза или други решения, 
които да водят до затруднения 
в работата на СТДБ и неговите 
органи.

Чл.8. Тракийските друже-
ства-членове на СТДБ и/или 
техните органи нямат право 
да вземат решения за излизане 
от СТДБ или включването на 
дружеството в други органи-
зации без решение на Общото 
събрание на всички членове 
на съответното дружество, 
дори това да е предвидено в 
устава на дружеството-член и 
преди съгласуване със СТДБ 
и неговите органи. При взето 
решение за оттегляне на дру-
жеството от СТДБ, членовете 
на дружеството имат право да 
оспорват това решение пред 
Върховния комитет в 14 (че-
тиринадесет) дневен срок от 
писменото му съобщаване.

Чл.9. Тракийските дру-
жества-членове на СТДБ и/
или техни органи нямат пра-
во да изключват физически 
лица-индивидуални членове 
на СТДБ и/или негови органи 

мичен срок за доброволно из-
пълнение чрез превеждане на 
дължимите суми, а в случай 
на неизпълнение в този срок 
пристъпване към  принуди-
телно събиране на дължимите 
суми по предвидения от бъл-
гарското законодателство ред 
,освен в случаите, когато Об-
щото събрание /ВК/ на СТДБ е 
дало съгласие за това със свое 
решение при приемане на бю-
джета на СТДБ.

- санкциите предхождат 
изключване на членовете  и 
подлежат на обжалване в 14 
(четиринадесет) дневен срок 
от писменото им съобщаване 
пред Общото събрание /ВК/ 
и неговото решение е оконча-
телно.

VІ. ДОКУМЕНТООБОРОТ
Чл.15. Дружествата-чле-

нове на СТДБ са длъжни при 
поискване да представят и/
или да изпращат в СТДБ за-
верени копия от протоколите, 
съдържащи взетите решения 
на Управителни съвети и/или 
Общи събрания в едноседми-
чен срок от приемането им, 
както и писмени уведомления 
в случаите на оспорени техни 
актове пред съда, ведно с до-
кументите, установяващи ос-
порването-искови молби, при-
ложения, жалби и др., както 
и заверени копия от касовите 
книги, установяващи приходи 
и разходи по вид и размер в 
тримесечен срок от получа-
ването на сумите, респ. от из-
вършването им.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ 
РАЗПОРЕДБИ

Чл.16. Тези вътрешни пра-
вила влизат в сила незабавно 
от момента на приемането им 
и са приложими до измене-
нието или отмяната им с пос-
ледващо решение на Общото 
събрание на СТДБ.

преди съгласуване със СТДБ и 
неговите органи. Членството в 
СТДБ се удостоверява с член-
ска карта. Заплащането на 
членския внос на физическите 
лица-индивидуални членове 
на СТДБ или негови органи се 
смята за изпълнение на това 
задължение по устав  към тра-
кийското дружество, в което 
същия членува по местожи-
веене. При изключване  на 
член на дружеството, той има 
право да оспорва решението 
пред Върховния комитет в 14 
(четиринадесет) дневен срок 
от писменото му съобщаване.

Чл. 10. Членовете на СТДБ 
и/или лично техните ръково-
дители, при констатирани на-
рушения на правата и задъл-
женията си носят отговорност 
пред СТДБ, съгласно този 
Правилник и Устава.

ІІІ. ЗАЩИТА ПРИ УП-
РАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО 
НА ЧЛЕНСТВО В СТДБ

Чл. 11. (1) Членове на 
СТДБ са всички тракийски 
дружества-юридически и нею-
ридически лица, състоящи се 
от не по-малко от 30 души за 
неюридически лица. В СТДБ 
е забранено е всяко пряко или 
непряко неблагоприятно тре-
тиране на лице-член на СТДБ 
или член на дружество-член 
на СТДБ  от органи на упра-
вление на СТДБ или от органи 
на управление на органи на 
дружество-член на СТДБ.

(2) Такова неблагоприятно 
третиране би могло да бъде: 
неуведомяването на член на 
СТДБ или на член на дру-
жество-член на СТДБ или 
член на управителен орган 
на дружество-член на СТДБ 
за насрочено заседание на 
управителен  или контролен 
съвет или несвоевременното 
му уведомяване; непредоста-
вянето на копия от докумен-
ти на дружеството-член на 
СТДБ, когато това е поискано 
писмено от негов член; лип-
сата на прозрачност и равен 
достъп на всички членове на 
дружеството до финансовата 
дейност на дружеството-при-
ходи и разходи, както и до 
финансовите постъпления в 
дружеството-по вид и размер 
и тяхното разходване; лиша-
ването от право на участие  
в Общо събрание на член на 
дружество-член на СТДБ, 
включително, когато устав 
или друг акт на това друже-
ство, предвиждат, че общото 
събрание се състои от деле-
гати, а не от всички членове, 
избор или определяне на  де-
легати за общо събрание, из-
брани въз основа на  норма на 
представителство, която не е 
приета с решение на Общото 
събрание на всички членове и 
др., които водят до лишаване 
на съответния член от право 
на глас в съответното друже-
ство или негов управителен 

орган или до ограничаване 
на тези негови права, освен в 
случаите, когато до лишава-
нето или ограничаването на 
тези права се е стигнало в ре-
зултат на виновно поведение 
на съответния член.

(3) Членове на СТДБ и/
или техните ръководители, 
извършили съзнателно или 
подпомогнали извършването 
на неблагоприятно третиране, 
носят отговорност по тези въ-
трешни правила.

 (4) Когато постъпи оплак-
ване до СТДБ, респективно 
до неговите органи от чле-
нове на СТДБ – колективни 
или индивидуални, че е/са 
неблагоприятно третиран/и, 
незабавно чрез поименно оп-
ределени от председателя и/
или управителния съвет чле-
нове на Общото събрание на 
СТДБ извършва проверка и се 
предлагат решения на ръко-
водните органи по предмета 
на жалбата, в т.ч. и търсенето 
на отговорност.

ІV. НАРУШЕНИЯТА НА 
УСТАВА И РЕШЕНИЯТА 
НА ОС и УС на СТДБ

Чл. 12. Нарушенията на 
Устава, решенията на ОС и 
УС на СТДБ и нарушенията 
на тези вътрешни правила са, 
освен нарушенията, избро-
ени в раздели ІІ и ІІІ на тези 
правила, освен описаните в 
раздел ІІ и ІІІ на тези правила 
са и:

• непревеждането на опре-
делените в чл.14 от Устава на 
СТДБ вноски до края на теку-
щото през годината тримесе-
чие или до края на текущата 
година, за която се отнасят, 
освен в случаите, когато ВК 
на СТДБ е решил друго;

• решения за непревеждане 
на тези вноски или решения 
за превеждането на суми в по-
нисък размер или извън посо-
чените срокове;

• решения, насочени про-
тив целостта на СТДБ или та-
кива насочени срещу добрите 
отношения на СТДБ с други 
организации и/или държавни/
общински институции;

• немотивирани решения 
или предложения за решения 
за напускане на СТДБ; 

• учредяването на структу-
ри, не по ЗЮЛНЦ  в населени 
места ,извън рамките на об-
щината, в която е седалището 
на дружеството-член на СТДБ 
и/или включването на органи 
на такива структури в управи-
телни органи на съответното 
дружество;

• несвикване от председа-
телите на дружествата на за-
седания на Управителен съвет 
в сроковете и по реда, предви-
ден в Устава на съответното 
дружества-член на СТДБ или 
от председатели на структури 
на СТДБ. 

Чл. 13. Всеки член на 
дружество-член на СТДБ или 

структура на СТДБ има пра-
во до уведоми писмено орга-
ните на СТДБ за извършени 
нарушения. В този случай, 
председателя на СТДБ или 
упълномощени от него 3-ма 
членове на УС на СТДБ из-
вършват проверка и внасят 
мотивирано предложение за 
налагане на съответна санк-
ция при констатирано нару-
шение, респ. за отказ да се 
наложи санкция при липса на 
нарушения. 

ОТГОВОРНОСТ И 
САНКЦИИ НА ЧЛЕНОВЕ-
ТЕ НА СТДБ И/ИЛИ ТЕХ-
НИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ 
ПРИ КОНСТАТИРАНЕ НА 
НАРУШЕНИЯ, КОГАТО 
СЪЩИТЕ НЕ СА ОТ ТА-
КЪВ ХАРАКТЕР, ЧЕ ДА 
ВОДЯТ ДО ПРЕКРАТЯВА-
НЕ НА ЧЛЕНСТВОТО В 
СТДБ, ПОРАДИ ИЗКЛЮЧ-
ВАНЕ ИЛИ ОТПАДАНЕ

Чл.14. На членове на 
СТДБ и/или на техните ръко-
водители при констатиране 
на нарушения, които не са 
толкова тежки и/или не са от 
такъв характер, че да водят до 
прекратяване на членството 
в СТДБ, могат да се налагат 
от Управителния съвет (Цен-
трално ръководство) поради 
изключване или отпадане, 
могат да бъдат налагани по-
отделно и/или едновременно 
следните санкции : 

- бележка
- порицание
- снемане на доверие и/

или отстраняване от  органи 
на СТДБ и/или регионални 
съвети за ръководители на ТД 
и индивидуални  членове на 
СТДБ и/или лишаване от пра-
во на представителство в ор-
ганите на управление на СТДБ 
за определен период от време, 
но не повече от 3 години.

- предоставяне на двусед-

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА СТДБ
На основание чл.6 ал.3, т.2, вр.т.12  

от УСТАВА НА СТДБ и чл.25, ал.1, т.2 от ЗЮЛНЦ

На 8 април 2017 г. беше свикано Общото събра-
ние на СТДБ, на което Върховният комитет проведе 
задълбочено обсъждане за поведението на председа-
телите на ракийските дружества на Бургас и Кър-
джали, след което се взе решение за отстранява-
нето на тези председатели от заеманите от тях 
места в системата на Централното ръководство и 
Върховния комитет.

Ние, ветераните от Тракийско дружество-София, 
изцяло подкрепяме взетото решение и апелираме 
към тези председатели да престанат да рушат ав-
торитета на Съюза на тракийските дружества в 
България! Техните действия са несъвместими с мо-
рала на тракийци и, ако не променят своето отно-
шение към основните принципи и правила, записани 
в Устава, те, според нас, не трябва да имат повече 
място в редиците на Тракийската организация!

СЪГЛАСУВАЛ С ВЕТЕРАНИТЕ:
Недялко Комнев

София, 18 април 2017 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ
на Клуба на  

ветераните при СТДБ



• заместник-ректор от 
февруари 1969 до ноември 
1972 г. и 

• ректор от ноември 1972 
до м. януари 1975 г. 

През 1984 г. е назначен 
за заместник-министър на 
финансите. От началото на 
1989 г. е представител на 
България и вицепрезидент 
на Международната банка 
за икономическо сътрудни-
чество в Москва. Проф. По-
рязов е заемал и поста пред-
седател на Надзорния съвет 
на Международната банка 
за търговия и развитие. 

Под общата  редакция 
на проф. Минко Русенов 
и проф. Д. Порязов изли-
за в два тома единствена-
та досега „Финансова и  
кредитна енциклопедия“ 
в България. Това е крупно 
постижение на финансо-
вата мисъл – достояние на 
читателите благодарение 
на усилията и творческото 
участие на проф. Порязов. 

Сред жителите на Сви-
щов проф. Порязов оста-
вя трайна диря със своите 
инициативи по изграждане 
на Факултетския корпус 
на академията и спортни-
ят комплекс. Той започва 
подготовката за изграждане 
на студентското градче и 
самото строителство. Вече 
като зам.-финансов минис-

ПРОФ. Д-Р АНДРЕЙ ЗАХАРИЕВ, 
РЪКОВОДИТЕЛ НА 
КАТЕДРА „ФИНАНСИ И КРЕДИТ“ 
НА СА „Д. А. ЦЕНОВ“

Под звуците на „Хубава 
си, татковино“ и „Многая 
лета“, изпълнени от Първи 
български хор „Янко Мус-
таков“ в аулата на Стопан-
ска академия „Д. А. Ценов“ 
в Свищов на 7 април 2017 
г. се състоя тържественото 
заседание на Общински съ-
вет – Свищов с точка един-
ствена „Връчване званието 
„Почетен гражданин на 
град Свищов“ на проф. д-р 
Делчо Порязов“. Предло-
жението за номиниране на 
проф. Порязов бе на пър-
вата българска академична 
катедра по финансови на-
уки – катедра „Финанси и 
кредит“ при СА „Д. А. Це-
нов“ и намери единодушна 
подкрепа сред състава на 
местния парламент в Сви-
щов, на кмета и академич-
ната общност.

Заместник-председате-
лят на ОбС – Свищов д-р 
Татяна Ганчева-Георгиева 
представи пред над 300 
гости забележителната би-
ография на бележития деец 
на тракийските дружества 
в България с думите:

„Проф. д-р Делчо Поря-
зов е роден през 1932 г. в с. 
Горно поле, Хасковско. По-
томък е на бежанци от Бе-
ломорска Тракия. Средното 
си образование получава 
в гр. Харманли. Две годи-
ни учителства в родния си 
край, спестява пари и през 
есента на 1952 г. се записва 
за студент във ВФСИ – гр. 
Свищов, сега Стопанска 
академия „Д. А. Ценов“.

През 1957 г. Делчо По-
рязов завършва с пълно 
отличие и златен медал 
специалност „Финанси и 
кредит“. В годината, в коя-
то завършва висшето си об-
разование, Делчо Порязов 
е избран за асистент по по-
литическа икономия. През 
1971 г., само на 38 години 
става професор. Специали-
зирал е финанси в Сорбона-
та, Париж, и във Финансо-
вата академия в Москва.

Неговите научни изслед-
вания са в областта на фи-
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нансите, бюджета, кредита, 
парите, националния доход 
и банковото дело. В тях той 
дава отговор на актуални 
въпроси от развитието на 
българската икономика. 
Има над 100 монографии, 
студии, статии, доклади, 
рецензии и учебници. Той 
участва и в решаването на 
научнообразователни про-
блеми на Висшето училище 
в Свищов, а по-късно, зае-
майки отговорни длъжнос-
ти в редица държавни ин-
ституции, дава своя принос 
за решаването на финансо-
во-икономически задачи от 
национален и междунаро-
ден характер. Под негово 
ръководство колектив от 
изтъкнати български, нем-
ски и руски учени разработ-
ва двутомно съчинение за 
националния доход. Науч-
ната разработка е публику-
вана на български, немски 
и руски език, претърпява 
две издания и е удостоена с 
първа награда от Съюза на 
учените в България. 

В административната 
структура на ВФСИ „Д.А. 
Ценов“ проф. Порязов е бил:

• ръководител на катедра 
„Финанси и кредит“ през 
1968–1974 г., 

• декан на Финансовия 
факултет в периода 1966-
1969 г., 

Заме стник-председа-
телят на Общинския съ-
вет връчи на проф. По-
рязов удостоверение № 
48 на Община Свищов в 
изпълнение на решение 
№505/30.03.2017 г., прото-
кол №32 на Общински съвет 
– Свищов. Кметът на Общи-
на Свищов Генчо Генчев 
поздрави почетния гражда-
нин и му връчи официалния 
плакет на общината и кар-
тина. С половинчасово сло-
во проф. Порязов благодари 
за удсотояването с високото 
отличие от страна на първия 
български свободен град 
като изтъкна важността на 
Свищов за духовната висота 
на майка България. 

Сесията на Общинския 
съвет бе проведена в рам-
ките на тържествата по от-
белязване на 65-годишни-
ната от създаването с акт на 
централната изпълнителна 
власт на първата българ-
ска академична катедра по 
„Финансови науки“ – ка-
тедра „Финанси и кредит“ 
при СА „Д.А. Ценов“. Ръ-
ководителят на свищов-
ската финансова катедра 
проф. Андрей Захариев 
също удостои проф. Поря-

зов с почетен медал 
на катедрата, предста-
вляващ реплика от 12 
тройунции на древ-
ния златен медальон 
от 6-ти век „За слава 
и чест“. В рамките на 
сесията и тържества-
та поздравления към 
проф. Порязов подне-
соха и подуправителят 
на БНБ Нина Стояно-
ва, зам.-финансовият 
министър проф. Румен 
Брусарски, предсе-
дателят на Съюза на 
икономистите проф. 
Татяна Хубенова-Де-
лисивкова, ректорът 
на Свищовската ака-
демия доц. д-р Иван 

Марчевски, бивши ректо-
ри, професори-съратници, 
общественици и граждани.

В рамките на тържестве-
ния ден проф. Порязов взе 
участие в представянето на 
„Летопис първостроители 
на Свищовската финансова 
школа“,  откриването на му-
зейно-библиотечна експози-
ция „Свищовска финансова 
школа“, подготвена от ака-
демична библиотека „Акад. 
Никола Михов“ и академи-
чен музей – Свищов, както 
и в пленарното заседание 
на международната научно-
практическа конференция 
„Съвременни предизвика-
телства пред финансовата 
наука в променяща се Евро-
па“ с участие на 104 учени 
от 7 държави от два конти-
нента.

тър неговата разпоредител-
на десница насочва необ-
ходимите инвестиционни 
ресурси за изграждането в 
Свищов на новата сграда 
на Българска народна банка 
(сега сграда на „Уникредит 
Булбанк“), дома за стари 
хора „Мария Луиза“, както 
и за финансирането на 
общинска спортна зала 
и общински младежки 
дом. 

В сърцата на спорт-
ната общественост е 
ярка ролята на проф. 
Порязов за първото 
класиране на „Акаде-
мик“ – Свищов в „А“ 
републиканска фут-
болна група, когато ус-
пехът в сезон 1975/76 
г. е изкован от титуля-
рен състав, състоящ 
се само от студенти в 
Стопанска академия, 
тогава ВФСИ „Д. А. 
Ценов“, сред които 7 
учат в специалност 
„Финанси и кредит“, 
двама – в спец. „Застра-
хователно дело“ и двама 
– в спец. „Стопанска отчет-
ност“!

Проф. д-р Делчо Поря-
зов активно участва и в жи-
вота на българската научна 
общност – дългогодишен 
член е на Съюза на уче-
ните в България, от 2004 

г. до 2013 г. е председател 
на Управителния съвет на 
икономистите в България, 
настоящ почетен председа-
тел. Свързан е и с граждан-
ски сдружения в страната, 
бил е заместник председа-
тел на Съюза на тракийски-
те дружества в България. 
Сега е член на Върховния 
комитет на Съюза. Автор е 
на историческото изследва-
не  „Погромът над тракий-
ските българи през 1913 г.“. 
Непосредствено свързани 
с общественополезната 
дейност на проф. Порязов 
са и неговите родолюби-
ви изяви на дарител. Като 
зам.-министър той дарява 
хонорарите си от УНСС 
– София на Стопанска 
академия „Д.А. Ценов“ за 
изграждане на кабинет по 
финансово и банково дело. 
С лични средства е постро-
ен и параклис в родното 
му село, поема цялостната 
издръжка за 1 година на из-
правеното пред закриване 
училище в с. Припек, Кър-
джалийска област.  Като ав-
торитетен български учен 
остава верен на своя научен 
идеал,  който той отстоява 
както в книгата си „Иконо-

мика и общество“ (2012 г.), 
така и в интервютата, които 
дава по повод съвременно-
то състояние на стопанския 
живот в България. 

Заслугите на проф. д-р 
Делчо Порязов като учен, 
преподавател и обществе-
ник – родолюбец са високо 
ценени, свидетелство за 
което са множество държав-
ни награди: „Заслужил де-
ятел на науката“, ордените 
„Св. св. Кирил и Методий“, 
„Червено знаме на труда“, 
„Народна република Бълга-
рия“. На 4 Април 2008 г. ста-
ва носител на орден „Стара 
планина“ – първа степен за 
големи заслуги към Репу-
блика България в областта 
на висшето образование и 
науката, както и финансова-
та теория и практика.“

ÏÐÎÔ. Ä-Ð ÄÅË×Î ÏÎÐßÇÎÂ – 
ÏÎ×ÅÒÅÍ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÍÀ ÑÂÈÙÎÂ

Заслужено признание 
за изтъкнатия учен и тракийски деец

вания са в областта на фи-



оспорвали, от една страна Византия 
и България, а от друга, Сърбия и 
Византия. Това обстоятелство дава 
възможност на Момчил именно тук 
да започне осъществяването на  своя 
политически проект. 

Ето какво пише Николай Хайтов: 
„Сред владетелския дребосък на Бал-
каните могъщо се откроява настръх-

Брой 9  12 май 2017 г.

И Момчил войвода влезе в по-
редицата „Дълг и чест“ на издател-
ство „Захарий Стоянов“, в която се 
представят  владетели, държавници, 
национални герои, просветители и 
духовни строители на Отечеството. 
И мястото си сред знаковите имена 
на Момчил войвода си е извоювал 
и му се дава по право, защото пръв 
на Балканите осъзнава опасността 
за християнските държави от поя-
вилите се в Тракия османски турци. 
Авторът Стоян Райчевски – изтъкнат 
изследовател на Тракия, Странджа и 
Родопите, и тракийски деец – разкри-
ва как Момчил  създава независимо 
българско владение в Родопите и 
Беломорието, наричано „царство“, 
„държава“, „деспотство“, докато 
българите и византийци враждуват 
помежду си, без да държат сметка 
за голямата угроза, която се задава 
над всички тях откъм изток и не 
след дълго ще ги обрече за векове 
под чужда власт в сянката на по-
лумесеца. Момчиловото царство 
не просъществувало дълго, не е 
лека участта на този велик бълга-
рин – пълководец, държавник и ди-
пломат. Налага му се да воюва и с 
Византия, и със сръбския крал, и с 
появилите се в Тракия селджукски 
и османски турци, останал нераз-
бран и от българския цар. Успехът 
на Момчил да добие славата на 
„войвода“ в смисъл на самосто-
ятелен владетел по това време в 
Югоизточна Европа се улеснява и 
от особеното положение на Родоп-
ската област и Беломорското край-
брежие, населени преимуществено 
с българи, които през ХІV век си 

Константин Петканов без-
спорно е сред най-значими-
те български писатели меж-
ду двете световни войни, 
най-плодовитият. Роден през 
1891 г. в богатото село на 
Одринска Тракия Каваклия в 
семейство на свещеник, той 
се връща отново и отново 
към родовите и регионални-
те си корени в многоброй-
ните си романи, сборници с 
разкази, спомени, очерци и 
исторически студии. Свър-
зан семейно с национално-
освободителните борби на 
Македония и Одринско (странджанският 
войвода Яни Попов е съпруг на едната 
му сестра), участник във войните за обе-
динение на България, раняван, награж-
даван за храброст, през целия си живот 
писателят запазва идеализма си за све-
товете на българския човек. Но неговото 
творчество не е само едно връщане в 
миналото. Той посвещава много от свои-
те творби на драматичните и трагичните 
събития, в които е въвлечена България 
през първите пет десетилетия на ХХ век, 
като същевременно отстоява в лично-
стен и общностен план един цялостен, 
системен християнски мироглед, една 
дълбинна вяра в Христовия човек.

Представеният „Бележник на писате-
ля“ (издателство „Прозорец“) обхваща 
последните петнадесет години от него-
вия живот (Петканов умира през февру-
ари 1952 г.). Книгата е свидетелство за 
прекъснатия от идеологическите наси-
лия творчески устрем на автора именно 

през неговите най-силни го-
дини. Така този публикуван 
за първи път документ ни 
представя неосъществените 
писателски замисли, широ-
тата и богатството на твор-
ческите му планове, дава 
ни в синтез творческото 
верую на Константин Пет-
канов. Научната редакция, 
бележките и предговора 
са на д-р Мария Осойска. 
Ето какво пише авторът за 
своята книга: „В този бе-
лежник не съм отбелязвал 
и няма да бъдат отбеляза-

ни хронологически случки и събития, а 
само мигове от моята мисъл, събудена 

от ударите на сърцето ми. Миналото, се-
гашното и бъдещето тъй са се преплита-
ли в тези мигове, че е било излишно да 
полагам грижи да ги разгранича. Щом аз 
съм живял, живея и още малко ще жи-
вея, значи и в мене нещата са живели, 
живеят и ще живеят и линията е една – 
човешкият живот изцяло.“

„Партизанщината уби почитта на 
българина към българската държава, към 
творческите личности, към ценностите 
на народния дух... Задръсти пътя на нрав-
ствената, идеалистично настроена лич-
ност. Пак партизанщината опростачи 
демократизма, подхрани долните апети-
ти, изостри враждата, легализира ценза, 
леността, посредствеността и дебело-
очието...“ Константин Петканов

налата фигура на 
дивния Момчил, 
който пръв се 
осмелява да на-
падне турците, 
да изгори про-
клетите им кора-
би – корабите на 
смъртта, запла-
хата и ужаса.  За 
втори път Мом-
чил се бие с тур-
ците под стените 
на Перитор, пред 
очите на целия 
християнски свят 
и показва пред 
очите на света, че 
българите не са 
изгубили своята 
сила и юначе-
ство“. В книгата „Момчил войво-
да“ Стоян Райчевски  подчертава и 
произхода на Момчил от средата на 
народа, и че той бързо достигал до 
статута на българското болярство, 
представители на което преди него 
се явяват Хрис, Иванко, Стрез, Дес-
пот Слав и др 

За средновековните хронисти – 
негови съвременници, Момчил вой-
вода е авантюрист, а ако повярваме на 
византийците – „разбойник“ и „гра-
бител“, а всъщност един непокорен 

българин, не-
п р и з н а в а щ 
у с т а н о ве н ото 
статукво, който 
милее за народа 
си, за българска-
та държавност. 
Момчил влиза 
в българския 
героичен  епос 
– възпят е като 
юнак, надарен 
с изключител-
ни физически 
и нравствени 
качества. Епи-
ческите песни 
за него, създа-
дени в Родопите 
и Беломорието, 
отиват на запад, 

на изток, на север и разпростират на-
всякъде по Балканите. Личността на 
Момчил влезе и в родната литерату-
ра и публицистика. Николай Хайтов 
пише за него: „Със слава започнал 
жизнения си път, той със слава го 
преминава, за да завърши както се 
полага на юнака – с още по-голяма 
слава. Той не успява да сложи коро-
на на главата си, затова пък народът 
посмъртно му я даде, като го нарече 
в песните си не само „юнак“, но и 
„цар“. 

ИЗЛЕЗЕ „БЕЛЕЖНИКЪТ НА ПИСАТЕЛЯ“ 
НА КОНСТАНТИН ПЕТКАНОВ

И Момчил войвода влезе в по-
редицата „Дълг и чест“ на издател-
ство „Захарий Стоянов“, в която се 
представят  владетели, държавници, 
национални герои, просветители и 
духовни строители на Отечеството. 
И мястото си сред знаковите имена 
на Момчил войвода си е извоювал 

ÌÎÌ×ÈË ÂÎÉÂÎÄÀ – 
ÞÍÀÊ È ÖÀÐ!

Тази година „Южна про-
лет“ в Хасково започна с 
юбилейна вечир на големия 
тракийски поет Петър Ва-
силев. Той е роден в ивайло-
вградското село Хухла през 
1937 г. В последната му по-
етична книга „Наследство“ е 
и знаменитото стихотворение 
„Петрова нива“, което всяка 
година на възпоминанията за 
Илинденско-Преображенско-
то въстание си припомняме. 
Тези дни излезе новата му 
публицистично-есеистична 
книга  „Прошарени страни-

ТУРЦИТЕ ТЪРСЯТ МОМЧИЛ

Народна песен от с. Хара Хадър, 
Лозенградско

Момчил си конче ковяше
с позлатени петали
и с посребрени мъхове.
Сутрин си конче ковяше,
вечер му обусяваше.
Момчиловото булче Еленка
кя на Момчила думаше:
- Любе Момчиле, Момчиле,
я ще те дума попитам, 
ти на мене право да кажеш,
ще кажеш и не ще излъжеш.
Утрин си ковеш кончето,
вечер ти конче пак босо,
де ходиш, любе, де скиташ?
Хората думат, любе ле,
че ходиш, любе, хайдутин,
на хайдутите байрактар, 
на парите хми хазнатар?
Момчил Еленку думаше:
- Ми слушай, любе хората,
хората думат по яди,
по яди и касканджилък!
Още си дума думаха,
турците в двори влягнаха
и на Еленка думаха:
- Булко ле, Момчилице ле,
тук ли е булко, Момчила,
Момчила млада войвода, 
на хайдутите байрактар, 
на парите хми хазнатар?
Еленка турци думаше:
Сноще си Момчил замина,
на дълга пътя . Цариград
да гони турци проклети,
да гони турци – да мъсти,
да гони турци – да мъсти!

Тази песен е от „Странджански фолклор“ 
на Горо Горов – СбНУ т. 39, С. 1983, с. 
153. записана в Меден рудник, Бургаско, 
от Иван Трандафилов, бежанец от Хара 
Хадър, Лозенградско (Турция).

ци“ (издателство „Българска 
книжница“). „Прошарените 
страници“ са писани от  10 
май 2015 г. до 24 декември 
2016 г. В тях се връща към 
стари литературни познан-
ства, към чуто, видяно и про-
четено, възкресява спомени 
от живота на Източните Ро-
допи, размишлява за вечните 
истини, не се премирява и с 
днешната  участ на Бълга-
рия. Не е пропуснал да ни 
напомня за трагичната съдба 
на тракийските бежанци – за-
щото проклетата 1913 година 

е жива рана. Петър Василев  
не може да се примири, че 
страната ни продължава да 
си прави оглушки – страхува 
се или нехае дори да огласи 
цялата истина за кървавите 
събития в Ивайловградския 
край през лятото и есента на 
1913 г.

Наградата „Александър 
Паскалев“ тази година бе 
връчена на Петър Ангелов – 
белетрист, публицист, изда-
тел и художник. Той е родом 
от с. Татарево, Хасковско. 
Специалната награда на Ха-

сковското тракийско друже-
ство „Георги Сапунаров“ за 
„Южна пролет“ бе връчена 
на Христо Мухтанов за „Оп-
ити за еволюция“.

ÞÁÈËÅÉÍÀ ÂÅ×ÅÐ ÍÀ ÏÅÒÚÐ ÂÀÑÈËÅÂ

 Паметникът на Момчил 
войвода в Момчилград



България све-
щенослужители 
да искат бла-
гословията му 
преди да служат 
в българските 
църкви в Цари-
град и Одрин и 
името му да се 
споменава по 
време на цър-

ковните служби. Като цяло 
сега проблемните моменти 
в отношенията с Вселен-
ската патриаршия частично 
са преодолени. Същевре-
менно в средите на цари-
градските българи все още 
съществува известна доза 
предпазливост и подозри-
телност предвид историче-
ски противоречивата роля 
на Вселенската патриаршия 
при унищожаването на епар-
хиите на Българската екзар-
хия след Балканските войни 
във Вардарска и Егейска 
Македония, откъдето са не 
малка част от членовете на 
общността. Забелязват се и 
имплицитни аспирации за 
влияние на гръцкия фактор 
като религиозно най-близък 
сред общността на цари-
градските българи посред-
ством разнообразни канали 
– влияние на средата в кон-
текста на смесените бракове 
с представители на гръцката 
общност в Истанбул, отпус-
кане на стипендии от страна 
на Вселенската патриаршия 
за обучение на студенти в 
чужбина, социални придо-
бивки за притежаващите 
гръцко гражданство и др. И 
досега остава проблемът със 
служенето на гръцки език в 
българските църкви. Този 
въпрос особено остро се 
поставя от Съюза на тракий-
ските дружества в България, 
който провежда своя тра-
диционен събор на 6 май в 
българската църква в Одрин. 
И до наши дни решение по 
този въпрос няма.

Междувременно на сре-
ща с Българското църковно 
настоятелство турският ми-
нистър на външните работи 
Иньоню поема ангажимент 
да съдейства пред компе-
тентните турски институции 
за осъществяване на ремонт 
на сградата на Българската 
екзархия в кв. „Шишли“. 
В отговор на това от тур-
ска страна се настоява да 
бъде изработен механизъм 
за поддържане и ремонт на 
културно-историческите па-

метници на територията на 
двете страни на реципрочна 
основа, с което българска-
та страна не е съгласна. По 
време на експертната среща 
по въпросите на сътрудни-
чеството в областта на кул-
турата, науката и образова-
нието, проведена на 6 – 7 
февруари 1996 г. в Анкара, 
българските дипломатиче-
ски представители отново 
искат разрешение за ремонт 
на сградата на Българската 
екзархия. Възстановяване-
то на статута на болницата 
„Евлоги Георгиев“ и на тере-
на на българското училище 
е поставено като условие за 
създаването на двустранна 
експертна комисия, която да 
започне преговори по стату-
та на културно-исторически-
те паметници . Главното в 
стратегията на Турция е, че 
тя говори за турско култур-
но наследство в България и 
за проблема за българските 
екзархийски имоти като за 
реципрочни. Докато за Бъл-
гария проблемът с екзархий-
ските имоти се разглежда 
не само като културно-исто-
рически, но и като особен, 
различен от другите иму-
ществен въпрос. Преценява 
се, че поради този особен 
статут те не трябва да се по-
ставят под един знаменател 
с останалите имуществени 
претенции спрямо Турция 
и да се обсъждат в рамките 
на подкомитета по имущест-
вено-финансови, социални 
и хуманитарни въпроси . 
Турската страна предпочита 
да представя екзархийските 
имоти в Цариград като обект 
на „културна символика“, за 
да може да мотивира кон-
трапретенциите си в тази 
област. Обаче със затваря-
нето на българската болни-
ца в Цариград и промяната 
на социалните ú функции, 
със събарянето на сградата 
на българското училище и 
присвояването на терена, 
турската страна е заличила 
тяхната българска символи-
ка. Единственият официал-
но регистриран български 
паметник на културата към 
онзи момент е църквата „Св. 
Стефан“ в Цариград. 

При проведените през 
1996 г. консултации меж-
ду българското Министер-
ство на външните работи и 
турското Министерство на 
външните работи е напом-
нено, че България не възра-

зява на идеята за 
спогодба за кул-
турно и научно 
сътрудничество, 
но решаването на 
въпроса за екзар-
хийските имоти 
не трябва да се 
обвързва пряко с 
подписването на 
културна спогод-
ба и трябва да се 
отчита „чувст-
вителността на 
обществените и 
политически сре-
ди в България“ по 
тази тема.  

Във връзка с 
подготовката на 
официално посе-
щение на Петър 
Стоянов в Турция 
(28–30 юли 1997 
г.) отново е по-
ставен въпросът 
за екзархийските имоти и 
главно за българската болни-
ца „Евлоги Георгиев“ и учи-
лището „Антим I“. Турската 
страна отбелязва, че не може 
да дискутира въпроси, свър-
зани с имуществени права, 
но е готова да дискутира 
проблеми относно ремонта и 
съхраняването на културни-
те паметници. 

Едни от най-сериозни-
те преговори между двете 
страни са тези през 1998 г. 
Те се провеждат в три кръга. 
Първият кръг – 21-22 април 
1998 г. в Анкара; вторият 
кръг – 28-29 юли 1998 г. в 
София и третият кръг –8-9 
октомври 1998 г. в Анкара. 
Българските позиции, зая-
вени в рамките на тези пре-
говори, са и най-пълни, като 
преповтарят искания от пре-
дишни години:

1. Обезщетение за иму-
ществените права на бълга-
рите, изселени или изселили 
се от Източна Тракия в пери-
ода от 1908 г. до 5/18 октом-
ври 1912 г.

2. Обезщетение за иму-
ществените права на бъл-
гарите бежанци от Източна 
Тракия в периода от 5/18 ок-
томври 1912 г. до 5/18 октом-
ври 1925 г.

3. Обезщетение за иму-
ществените права на бълга-
рите, изселени или изселили 
се от района на Цариградска-
та префектура през периода 
от 1908 г. до 1945 г.

4. Обезщетение за иму-
ществените права на бъл-
гарите, изселени или изсе-

лилите се от Мала Азия за 
периода от 1908 г. до 1945 г.

5. Обезщетение за иму-
ществените права на бълга-
рите, изселени или изселили 
се от или в земи, различни от 
посочените в параграф „В“ 
на Протокола, приложен към 
Договора за приятелство, 
подписан между България 
и Турция на 18 октомври 
1925 г. в Ангора (Анкара).

6. Обезщетение за иму-
ществените права на бълга-
рите, изселени или изселили 
се от Турция в периода след 
5/18 октомври 1925 г. до 
1945 г.

7. Обезщетение за стой-
ността на имотите на изсе-
лилите се и незавърнали се в 
България мюсюлмани, прода-
дени независимо от чие име 
след 5/18 октомври 1925 г.

8. Обезщетение за двув-
ластни имоти, които са ре-
зултат от корекции на грани-
цата, извършени на основата 
на Берлинския договор от 
1878 г., Цариградския дого-
вор от 1913 г., Конвенцията 
за ректификацията на бъл-
гаро-турската граница от 
1915 г. и Ньойския договор 
от 1919 г.

По време на първия кръг 
преговори, проведен на 21-
22 април 1998 г. в Анкара, 
турската делегация поставя 
въпроса за турските вакъф-
ски имоти в България. Само 
ще припомним, че през 1992 
г. от турска страна е изготвен 
списък, който съдържа 407 
вакъфски имота по данни от 
регистрите и 2356 джамии, 

за които съществуват 
документи. Позици-
ята на българската 
страна, изразена в 
този кръг от прегово-
рите, е следната: 

На 19 април 
1909 г. е подписа-
но българо-турско 
съглашение по мю-
фтийския въпрос. С 
него се урежда поло-
жението на турските 
религиозни общини 
в България, като се 
предвижда вакъф-
ските имоти на тери-
торията на страната 
да бъдат предадени 
на тези общини. С 
ратифицирането на 
Цариградския до-
говор и на Прило-
женията към него 
българското прави-
телство за първи път 

официално признава мю-
сюлманските общини в Бъл-
гария за юридически лица и 
като такива – за собствени-
ци на принадлежащите им 
вакъфски имоти. На прак-
тика с този договор Турция 
се е съгласила вакъфските 
имоти да бъдат предадени 
на мюсюлманските вероиз-
поведни общности. Според 
приетия през 1919 г. Устав 
за духовното устройство и 
управление на мюсюлма-
ните в България, а също и 
според Устава за духовно 
устройство и управление на 
мюсюлманите в България от 
1951 г., вакъфските имоти 
принадлежат на местните 
мюсюлмански общини, не 
представляват турски дър-
жавни имоти, нито върху тях 
имат права отделни турски 
граждани. По тази причина 
турската претенция за реци-
прочност относно подобни 
османски имоти в България 
не е приемлива, тъй като у 
нас не е имало централно ис-
лямско ведомство, аналог на 
Българската екзархия. Имо-
тите на различните верски 
общини, в това число и на 
мюсюлманските, принадле-
жат и се използват от члено-
вете на тези общности. След-
ва да се има предвид също 
така, че за поддържането на 
тези от тях, които имат ис-
торическа и културна стой-
ност, българската държава е 
отделяла ежегодно средства 
от бюджета си. 
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Д-Р БОРЯНА БУЖАШКА

Продължава от 
предишния брой

Конфликтът е 
предизвикан и от 
споровете и разделе-
нието в Българската 
православна църква 
и опитите за разкол в 
нея. Тези, които най-
яростно се противопоставят 
на Вселенската патриаршия, 
са поддръжници на алтер-
нативния синод на патриарх 
Пимен и с това се опитват 
да извлекат полза в борбата 
си срещу Св. Синод. Съще-
временно този конфликт об-
служва интересите на тур-
ските власти. Те не гледат с 
добро око на присъствието 
и дейността на Вселенска-
та патриаршия в Цариград. 
Рязкото намаляване на броя 
на гърците в града дава въз-
можност за предявяване на 
претенции от турска страна 
към имотите на Вселенската 
патриаршия. Основното пра-
вило, според което същест-
вуват вакъфските имоти, е 
да се запази функцията, за 
която те са създадени, без да 
се използват за други цели. 
Постоянното намаляване на 
гръцкото присъствие крие 
опасност и за имотите на 
Вселенската патриаршия. 
Тя от своя страна умело из-
ползва разногласията както 
в Българската православна 
църква, така и в самата бъл-
гарска общност в Цариград, 
за да може да привлече към 
себе си колкото може пове-
че християни, обявявайки 
ги за принадлежащи към 
гръцката църква. За целта 
сред българската общност 
под формата на списъци за 
подпомагане на социално 
слаби и бедни семейства, 
наред с раздаването на по-
мощи, започва подмяна и на 
кръщелни свидетелства, за 
да се регистрират пред тур-
ските власти по-голям брой 
представители, обвързани с 
гръцката църква. 

Всъщност не съществува 
документ, който да определя 
претенциите на Вселенска-
та патриаршия. Тя винаги 
е отхвърляла твърденията 
за нейна намеса в българ-
ската църковна община. 
Но официално, така както 
произтича от Протокола за 
вдигане на схизмата, патри-
арх Вартоломей настоява 
за две неща: идващите от Продължава в следващия брой

VI. ÁÚËÃÀÐÎ-ÒÓÐÑÊÈÒÅ 
ÄÈÏËÎÌÀÒÈ×ÅÑÊÈ ÎÒÍÎØÅÍÈß

1989 – 2016 Ã. Â ÑÂÅÒËÈÍÀÒÀ 
ÍÀ ÂÇÀÈÌÍÈÒÅ ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÈ ÏÐÅÒÅÍÖÈÈ
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Отчети и избори
в Стара Загора

В Десетият национален музикален фестивал „Фол-
клорен изгрев“ участваха детската фолклорна група, 
фолклорната формация „Магда Пушкарова“ и група „Ро-
долюбие“ с художествени ръководители Калина и Геор-
ги Германови при тракийско дружество „Капитан Петко 
Войвода“ – Варна. С много вълнение и талант те изпъл-
ниха песни за Тракия, като заслужиха аплодисментите 
на публиката и журито. Всички получиха грамоти за от-
лично представяне и подаръци от организаторите.

На 28 април т.г. Тракийското дружество „Одрин-
ска епопея“ в Стара Загора проведе отчетно-изборно 
събрание. Тракийци приеха отчета за дейността на 
дружеството. За председател на тракийско друже-
ство „Одринска епопея“ бе избран Цанко Атанасов.

Председателят на СТДБ Красимир Премянов, 
който бе гост на събранието, отговори на поставени 
актуални въпроси и пожела успех на новото ръко-
водство. Тук бяха и зам.-председателите на Съюза 
Михаил Вълов и Краснодар Беломорски.

И дружество „Капитан Петко войвода“ във Варна 
направи годишния си отчет на събрание, на което 
присъства председателят на Съюза на тракийските 
дружества в България Красимир Премянов.

ÐÀÁÎÒÍÀ ÑÐÅÙÀ 
ÍÀ ÊÌÅÒÎÂÅÒÅ 

Â ÎÁÙÈÍÀ ÒÓÍÄÆÀ

Разширено заседание на 
Управителния съвет и ра-
ботна среща на кметовете от 
РАО „Тракия“ се проведе на 
19 април т.г. в община Тун-
джа. С приветствие за добре 
дошли към присъстващите 
се обърна кметът на община-
та-домакин Георги Георгиев, 
акцентирайки, че тяхното 
присъствие е знак на отно-
шение и уважение към ней-
ните жители.

Сред дискутираните 
теми беше реализирането на 
общински дейности с цел 

„ÔÎËÊËÎÐÅÍ ÈÇÃÐÅÂ”

Читалище „Тракия – Пловдив 
– 2008 г.“ се включи в национал-
ната кампания „Маратон на че-
тенето“ – проява, посветена на 
Международния ден на книгата 
и авторското право.

На 21 април т.г. посрещнахме пи-
сателя Никола Александров, активен 
член на тракийското дружество в 
Пловдив и на читалището. 

Никола Александров е роден през 
1932 г. в село Черноземен. Животът 
му е изпълнен с много трудности и 
приключения. Работил е пет години в 
Африка, където написва и композира 
30 песни за живота в Сахара.

След завръщането от пустинята 
се отдава на творчеството. Негов 
спътник в живота, а и негова муза, 
е съпругата Цонка 
Александрова – 
дългогодишен член 
на тракийското дру-
жество в Пловдив, 
потомка на бежа-
нци от с. Чопкьой 
(дн. Турция). 

За по-малко от 
10 години Никола 
Александров на-
писва 250 стихотво-
рения, три романа, 
няколко поеми, дет-
ски стихове и др. 
Той е поет – реа-
лист, с еднаква ле-

На 9 юни в Созопол ще бъде чествана 
20 годишнината на РАО „Тракия“

приходи, планиране на съв-
местни международни ини-
циативи с представители на 
бизнеса от различни сектори, 
като беше обсъден и проек-
тът на Програма за провеж-
дане на Общо събрание на 
асоциацията и годишна кон-
ференция по повод 20 годи-
ни от учредяването на РАО 
„Тракия“.

Дискусията продължи с 
оценка на полезността на 
междуобщинското сътруд-
ничество и положителните 
резултати от него, методите 

за взаимопомощ между тях 
при разработването на про-
екти и програми в подкрепа 
на местното самоуправле-
ние, повишаване ефектив-
ността и прозрачността на 
дейността на общините, при 
осъществяване на техните 
отговорности и разширява-
не участието на гражданите 
в местното самоуправление. 
Кметовете участваха и в биз-
несфорум, организиран от 
община Тунджа.

Общото събрание на 
регионална асоциация на 

общините „Тракия“ ще се 
проведе на 9 юни 2017 г., 
от 16.00 часа, в читалище 
„Отец Паисий“, гр. Созопол, 
при следния дневен ред: 1. 
Отчет на Управителния съ-
вет; 2. Отчет на Контролния 
съвет; 3. Отчет за изпълне-
ние на бюджета за 2016 г. и 
приемане проектобюджет 
за 2017 г.; 4. Работен план 
за дейността на РАО „Тра-
кия“ през 2017 г.; 5. Други. 
След Общото събрание във 
фоайето на читалище „Отец 
Паисий“ ще има организи-
рана изложба „Произведено 
в „Тракия“, а от 19 ч. ще се 
състои официална церемо-
ния за честването на 20-ата 
годишнина от учредяването 
на РАО „Тракия“.

На 10 юни 2017 г., в кон-
ферентната зала на хотел 
„Белвил“ – Дюни ще се 
състои дискусионен форум 
„Местно самоуправление, 
регионално и международ-
но сътрудничество“, с учас-
тието на представители на 
партньорски организации от 
чужбина.

ЩИЛИЯН РУСЕВ

На 26 април 2017 г. члено-
вете на тракийско дружество 
„Руси Славов“ в Нова Загора 
проведоха своето отчетно-из-
борно събрание в залата на 
Клуба на културните дейци при 
местното читалище „Диньо 
Сивков“. Събранието откри  
председателят на дружество-
то Илко Маринов, потомък на 
тракийски род от с. Балъкьой, 
Западна Тракия, който привет-
ства присъстващите. С едно-
минутно мълчание бе почетена 
паметта на починалите през 
отчетния период членове на 
дружеството, между които и 
напусналият ни в разцвета на 
своята младост председател на 
Контролната комисия Красен 
Кирилов Димитров, потомък 
на Кочковия род от с. Балъ 
кьой. Председателството на съ-
бранието пое Ирина Аврамова, 
също потомка на тракийци от 
с. Балъкьой, заселени в ново-
загорските села Научен и Ка-
меново.

Председателят Илко Мари-
нов направи обстоен анализ 
на дейността на дружеството 
от възстановяването му през 
м. юни 2013 г. до момента. Ак-
центът в изложението му бе 
поставен върху извършеното 
от ръководството и от редовите 

членове по пререгистрацията 
на дружеството и дейностите, 
свързани с неговото органи-
зационно укрепване: осигу-
ряване на помещение за орга-
низационна дейност, редовно 
събиране на членския внос и 
абонирането за в. „Тракия“. 
Значително място в доклада бе 
отделено и на публичните про-
яви: срещи с представители на 
сродни дружества от градовете 
Сливен и Ямбол, честване на 
бележити дати и годишнини 
от историята на тракийското 
движение, както и на видни 
личности, отдали живота си в 
защита на тракийци и освобож-
дението на поробена Тракия. 
Като значими събития в живота 
на дружеството бяха посочени: 
участието на новозагорските 
тракийци в Националния тра-
кийски събор в гр. Маджарово 
по повод 100 годишнината от 
разорението на тракийските 
българи през 1913 г., на откри-
ването на паметника на капи-
тан Петко войвода в Сливен, на 
честването на 120 годишнината 
на ТД „Странджата“ в Ямбол и 
др. Много радостни преживя-
вания са донесли на членовете 
на дружеството екскурзиите до 
с. Мелия (Балъ кьой) в Гърция, 
откъдето са най-много бежа-
нците, заселили се на терито-
рията на бившата Новозагорска 

околия и до градовете Одрин и 
Лозенград в Турция. Като не-
посредствена задача в дейност-
та на дружеството бе посочена 
поставянето на паметна плоча 
на къщата на тракийския вой-
вода Руси Славов – патрон на 
дружеството. 

Отчетът за финансовото 
състояние на дружеството бе 
представен от Филка Чиликова, 
член на Контролната комисия, 
потомка на известния Мерме-
ров род от с. Балъ кьой. Посо-
чено бе, че всички приходи и 
разходи са били в съответствие 
с уставните изисквания и ин-
струкциите за финансово-сче-
товодната дейност. Приходите 
са реализирани от събрания 
членски внос и дарения от дру-
жествените членове.  Редовно 
са отчитани 30 % от приходите 
по членския внос към СТДБ.

Единодушно бе гласувано 
доверие на досегашния пред-
седател Илко Маринов отново 
да ръководи дейността на дру-
жеството. За членове на Упра-
вителния съвет бяха избрани 
Ирина Аврамова, Стоян Янков, 
Матей Матеев, Стоянка Вълче-
ва, Женя Караманова и Милен 
Досев. За членове на Контрол-
ната комисия бяха избрани 
Димо Душников – председател 
и членове Филка Чиликова и 
Татяна Кънчева.

ПЛОВДИВ В 
„МАРАТОН НА 
ЧЕТЕНЕТО“

кота пише хумор, сатира, лирика и 
актуални стихове.

Издал е следните книги: „Античен 
театър“, „Потомци на Фичето“, „От 
първия спомен на моето детство“, 
„На границата“, „Към звездите“, 
„Една истина в поема“, „Посвеще-
ние“.

Представихме книгите му, пос-
ветени на семейството, България, 
Пловдив, любовта, работата. При-
състващите се включиха в „Марато-
на на четенето“ с откъси от осемте 
книги на автора.

ÐÀÂÍÎÑÌÅÒÊÀÒÀ 
ÍÀ  ÍÎÂÎÇÀÃÎÐÖÈ
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На 6 април актьорът Васил Михай-
лов навърши 79 години и пое към 80-те. 
Както често се случва с напредването 
на възрастта, и той често отделя време 
за размисъл върху философски въпроси. 
Като например този дали е съдба, че не 
е станал оперен певец. Безспорно има ос-
нование.

Преди да се 
ориентира към 
театъра, Васил 
Михайлов, кой-
то е изиграл 
запомнящи се 
образи като Ка-
питан Петко 
войвода в едно-
именния теле-
визионен сери-
ал и Сюлейман 
ага в емблема-
тичния филм 
„Време раздел-
но“, е имал се-
риозни шансове 
да направи ка-
риера на опер-
ната сцена. 

Васил Михайлов е роден в 
Стара Загора. „Живеехме на 
пет минути от центъра. Май-
ка ми е от Нова Загора, а баща 
ми – от Одринско“, разказвал 
е актьорът.

В училище се занимавал и 
с театрална самодейност, и с 
оперно пеене. В 6-и клас оба-
че бил изключен от хора, тъй 
като гласът му станал дебел 
и бучал. Май по същата при-
чина в 7-ми клас му дали да 
играе Дядо Мраз. Скоро след 
това се завръща към оперно-
то пеене. В 10-и клас дори се 
явявал по фестивали с опер-
ната певица Анна Томова-

Синтова. „На 17 вече изпъл-
них Иван Сусанин за конкурс. 
Анна Томова-Синтова беше в 
съседната гримьорна и доста 
я бях изплашил. Тукашната 
мая е такава – за изкуство. 
Още помня заслужилата ар-
тистка Рене Йорданова като 
Чочосан... Христо Бръмбаров, 
учител на Гяуров, Гюзелев, 
Павел Герджиков и Гена, ми 
каза: „Млъкваш за три месеца 
с това голямо гърло – ще си 
искаш само хляб и вода – и за-
почваме.“ Но вече бях снимал 
първия си филм – „Хроника 
на чувствата“ на Любо Шар-
ланджиев – при това в хим-
комбината в Стара Загора. Бях 

лош там – бая се притесних, 
че ще ми тръгне на отрица-
телни роли. Борис Дюлгеров, 
един от старите актьори, е 
сред виновниците да вляза в 
този занаят. Тогава бяха само 
четири-пет души артисти от 
Стара Загора, а сега са 150“, 
казва в свое връщане назад 
Васил Михайлов, който в 
„Хроника на чувствата“ си 
партнира с Йосиф Сърчаджи-
ев, Григор Вачков, Джоко Ро-
сич и други обичани актьори. 

И все пак Васил Михайлов 
е признавал, че като ученик 
още мечтаел за Консерватори-
ята. Само че когато дошъл мо-
ментът, не открил професор 

Бръмбаров и, след няколко не-
удачи, станал шлосер. Между 
8-10 клас бил пълен отличник 
и в 11-и държал матура, но по 
два предмета отказал да гово-
ри, понеже не били учили те-
мите. Така си развалил бала от 
дипломата. Потърсил си рабо-
та, попитал на няколко места 
и го взели в завод „Светлина“ 
в родния му град. „Стигнах до 
5-и разряд шлосер-матричар“, 
казвал е актьорът. Скоро след 
това кандидатствал киноин-
женерство, но изпитите били 
по математика и физика и не 
го приели. В същото време 
приятелят му Стефан Герма-
нов кандидатствал за трети 
път във ВИТИЗ. „Влязох с 
него на един от изпитите и 
после му казах: „Муши, аз 
ще вляза тук.“ Есента обяви-

ха допълнителни изпити за 
свободни места за момче-
та. Научих един разказ на 
Горки, баснята „Магаре и 
славей“ и монолога на Ар-
бенин. Мандаджиев не ми 
даде да си кажа монолога, 
макар много да държах на 
него. Приеха ме заради бас-
нята – комисията много се 
смя“, спомнял си  е Васил 
Михайлов. 

Оттогава до днес е изи-
грал десетки запомнящи се 
и любими образи в театъ-
ра, киното и телевизията. И 
до днес се пита дали е било 
съдба да тръгне именно по 
този път: „Казват, че всич-
ко е програмирано, но има 
ли импровизация?! Неми-
нуемо е в един момент си 

задаваш въпроса: кое 
е съдба и кое – живот? 
Дали беше съдба, че не станах 
оперен певец? Това непрекъс-
нато ме преследва. Хората ме 
обичат, но ако бях станал мо-
гъщ бас, щеше целият свят да 
ме харесва. В такива случаи 

ВАСИЛ МИХАЙЛОВ:

ÀÇ ÈËÈ ÑÚÄÁÀÒÀ 
ÏÎÄÐÅÄÈ 
ÆÈÂÎÒÀ ÌÈ? 
ÍÅ ÇÍÀß…

Учудващо, но Васил Михайлов в началото отказал да 
изиграе Капитан Петко войвода в сериала по сценария на 
Николай Хайтов. Защо? „Вече бях изстрадал Джингиби – са-
гата на Вили Цанков за Левски „Демонът на империята“. За 
Ботев и за Левски не бива да се снимат филми, защото зна-
ем много малко за тях. Извън няколкото конкретни случки 
започват измислиците на авторите. Та казах на Хайтов, че 
първите три епизода на „Капитан Петко войвода“ са много 
елементарни. Като читанка – как се става хайдутин. А той 
ми отговори: „Нарочно го правя, ще видиш после!“. И така 
се получи – във втората част гази дълбоко в народопсихоло-
гията. Хваща за гърлото.“ 

След премиерата екипът на сериала има 700 срещи със 
зрители. Във Варна се събрали 9000 пред паметника на Пе-
тко войвода. 

Актьорът е „Право куме в очи“ по всички въпроси. Определя се 
още като избухлив, а може да бъде предизвикан „от двуличен, от не-
коректен човек, от такъв, в който съм се излъгал“. Обичаният актьор 
е признавал, че винаги тръгва към хората внимателно. Защото „всеки 
за себе си е отделен свят и трябва да го разбереш накъде е тръгнал“. 
„Може би е тръгнал в твоята посока?! Когато отивам да искам от ня-
кого нещо, не мога да бъда нахален и неточен. Аз съм свикнал, ако 
реша, че имам право на нещо, когато отида, да не ми се отказва. Има и 
нещо друго – на ден трябва да свърша 4-5 неща за приятели и близки. 
Ако не го направя, все едно денят ми не е минал, както трябва. Това 
е моето щастие. Ларж човек съм. Една гледачка ме повика веднъж и 
ми каза: не се прави на Господ, само той има право да реши на кого 
трябва да се направи добро. Има такава философия, която аз много не 
приемам, и тя е следната: щом Господ е решил, че ти трябва да изтър-
пиш дадено страдание, това е“, споделя Васил Михайлов.

Васил Михайлов е бил депу-
тат за кратко, но достатъчно, за 
да се убеди, че политиката не е 
за него. Той става част от Ве-
ликото народно събрание през 
1990 г. И преди го канели, не 
вярвал, че нещо може да проме-
ни, но тогава му се струвало, че 
идва ново възраждане. И приел. 

„Бяхме около 50 души, из-
вестни в своята си област, но 
понеже нямаше кой да ни обе-
дини, раз-
слоението 
започна и 
Радичков 
избяга на 
в т о р а т а 
с е д м и -
ца. Но аз 
съм изби-
ран по мажоритарната система. 
Спомням си, че някой в парла-
мента вдигна пръст да обяснява 
нещо и… оттогава не гласувам. 
Не мога да гласувам за листи. На 
третия ден разбрах, че не бива 
да съм в Народното събрание. 
Не мога да си сменям виждането 
през 5 минути. Заплата от там не 
съм взимал, виждаше ми се гроз-
но“, споделя Васил Михайлов.

НЕ ВЗЕМА 
ЗАПЛАТА 
КАТО 
ДЕПУТАТ

НЕ КРИЕ, ЧЕ Е ИЗБУХЛИВ

Михайлов е баща на двама сина. От големия има 
внук, който е на 27 години и е авиатор, а от малкия 
– внук на 6 години и внучка на почти две години. 
„Първото момиченце в рода ни. Невероятно е“, с 
умиление споделя Васил Михайлов в свое интервю. 
Той винаги е намирал време за децата и внуците си, 
все търси такова, за да е повече с тях. Как успява, 
предвид силната си заетост, чудят му се в гилдията. 

И днес обичаният актьор не спира да работи: „Аз 
съм на сума ти години и не съм се пенсионирал. Моля 
се на Бога да умра здрав. Обичам да се самоирони-
зирам и да гледам на нещата повече откъм смеш-
ната им страна… Непрекъснато се убеждавам, че 
още имам сили да работя. Почти всяка сутрин ходя 
на фитнес и плуване. Правя около 40-минутен ком-
плекс от упражнения на земя, влизам малко в сау-
ната и плувам около половин час. Ако една седмица 
не се занимавам с физиката си, травмите започват да 
се обаждат“, казва актьорът. Преди време той успял 
да отслабне с 10 кг. Отказал цигарите, но признава, 
че не ги е спрял напълно, често пуши по 2-3 на ден.

РА ЗНЕЖВА ГО ВНУЧКА – 
ПЪРВОТО МОМИЧЕНЦЕ ВКЪЩИ

казвам, че ако това се беше 
случило, ние сега нямаше да 
си говорим, а щях да съм на 
някой свой остров“, споделя 
с усмивка обичаният актьор.

(вестник „Минаха години“)

„Хората ме обичат, но ако бях станал 
могъщ оперен певец, за какъвто 
се подготвях, щеше целият свят 

да ме харесва“, размишлява актьорът

СПОРИЛ С ХАЙТОВ 
ЗА ПЕТКО ВОЙВОДА

 Незабравим в „Краят на песента“

 На младини с жена си Гергана


