
На 8 май 2021 г., в 
Централния военния 
клуб в София се проведе 
Общо отчетно-изборно 
събрание на Върховния 
комитет на Съюза на 
тракийските дружества в 
България (СТДБ).

Тържествената част 
започна с откриването 
на фотоизложба от вице-
президента на Република 
България Илияна ото-
ва. 

След приключването 
на тържествената част 
започна съдържателната 
част на Общото отчет-
но-изборно събрание на Върховния 
комитет на Съюза на тракийските дру-
жества в България, което протече при 
предварително обявения дневен ред.

Със ставане на крака и едноми-
нутно мълчание бяха почетени видни 
деятели и радетели на 
тракийската кауза и чле-
нове на Върховния коми-
тет на СТДБ, напуснали 
този свят след 2016 г.: 
акад. Стефан Воденича-
ров, проф. Иван Филчев, 
посланик Любомир о-
пов, писателят Никола 
Инджов, Еню Димитров, 
поетът Петър Василев, 
Любомир Петров, Ка-
рамфил Алексов, София 
Пърнарова, Тодор Ко-
руев, езиковедът проф. 
Тодор Балкански, народ-
ната певица Христина Лютова, Гаро 
Хайрабедян, проф. Стефан апкънов 
- бащата на ансамбъл „Странджа“ в 
Бургас, писателят Христо Красин, 
ген.-лейтенант Стоян Топалов, Надеж-
да Недкова.

За водещ на събранието бе избран 
Михаил Вълов, зам.-председател на 
Централното ръководство на СТДБ.

Бяха избрани и три комисии – ман-
датна, комисия по предложенията и 
комисия по избора. За председател на 
мандатната комисия бе избран Марга-
рит Петров, а за членове Мария Бож-
кова и д-р Динко Странски от София. 

В комисията по предложенията бяха 
предложени и избрани: Петър нков - 
председател, Нели Ташева от Търгови-
ще и Тодор Каваков от Димитровград 
- за членове. В комисията по избора 
бяха предложени и избрани Ангел 

Петров – председател, Десислава Ко-
стова от Димитровград и д-р Динко 

елев от София – за членове. След 
като мандатната комисия констатира 
наличието на кворум събранието за-
почна своята работа.

ости на събранието бяха вице-
президентът на Република Бълга-
рия Илияна отова и Антон иссе, 
председател на Асоциацията на бъл-
гарите в Украйна. Вицепрезидентът 
на Република България Илияна отова 
приветства членовете на Върховния ко-
митет с думите: „Тракийските ни деди 
ни завещаха да се борим всеки ден за 

справедливост, сво-
бода и единение. 
Това послание трябва 
да предаваме на де-
цата си.“ В словото 
си тя оцени високо 
дейността на Съюза 
на тракийските дру-
жества в България и 
на неговия председа-
тел Красимир Премя-
нов, който в трудни 
времена е съхранил 
единството на орга-
низацията и заедно 
с всички тракийци 
води последователна 
борба в защита на па-

триотичната кауза.
Вицепрезидентът за пореден път 

подчерта своята твърда увереност в ка-
узата на тракийските дружества. „Няма 
да се уморя да настоявам за по-голяма 
подкрепа към вас от българската дър-

жава. Тракийските 
бежанци заслужават 
справедливост. Оче-
видно българско-
то правителство се 
страхува да поставя 
този въпрос пред 
турските ни партн о-
ри, но президентът 
Радев и аз неизмен-
но го поставяме при 
контактите си на 
всички нива“, заяви 
Илияна отова.

П р ед с ед ат е л я т 
на Съюза Красимир 

Премянов удостои вицепрезидента с 
плакет, посветен на 125-ата годишни-
на от началото на организираното тра-
кийско движение в България и с медал 
за приноса  към тракийската кауза и 
дейността на организацията.

Приветствие към членовете на 
Върховния комитет отправи и Антон 
Киссе, председате л на Асоциацията 
на българите в Украйна. Той оцени 
високо дългогодишното ползотворно 
сътрудничество между двете органи-
зации и пожела успешна работа на Об-
щото събрание.

 

Брой 9  го .   21 май 2021 г.  а 0 0 . . .

Продължава на 1-а стр.

ДОКЛАД

О ОТО РАНИ  ОТ Т  
ТГОДИ НАТА Д НО Т 

НА ТД  

На стр. 3, 4 и 5

Александър Чъкърък е син 
на известния българин Филип 
Чъкърък, който в продължение 
на години полага безвъзмезд-
ни грижи за поддържането на 
двата български храма в Од-
рин - „Свети Великомъченик 
Георги“ и „Св. св. Константин 
и Елена“. По пътя на бащата 

тръгва и синът Александър Чъкърък, който завършва 
духовното си образование в България. 

През 2001 година Александър Чъкърък е ръкопо-
ложен за свещеник от митрополит Галактион, а от 
началото на 2003 г. служи в Одрин и до днес се 
грижи за двете български църкви, редовно отслужва 
литургии и съдейства за съхранение на българщина-
та и православната вяра на територията на Репу-
блика Турция. В тази си дейност той е подпомаган 
от своята съпруга Мария Чъкърък, чиято апостолска 
работа и всеотдайност са еталон за родолюбие и 
пример за подражание. 

Тракийци ежегодно провеждат национални тра-
кийски събори в храмовете в Одрин и поддържат 
ползотворно сътрудничество със семейство Чъкъ-
рък. Затова поздравителният адрес от Александър 
Чъкърък по повод Общото отчетно - изборно съ-
брание на ВК на СТДБ, съпроводен с желание за 
участие в работата на Съюза, беше приет с изклю-
чителна радост. Членовете на Върховния комитет 
единодушно гласуваха за избирането на Ал. Чъкърък 
във ВК на Съюза.

Ето и написаното от отец Чъкърък:
До:  
Красимир Премянов
Председател на СТДБ
До: членовете на
Върховния комитет на СТДБ

Уважаеми господин Премянов,
Уважаеми членове на Върховния комитет на 

СТДБ,
Имам честта и удоволствието да ви приветствам 

по повод на 125-ата годишнина от началото на орга-
низираното тракийско движение в България. 
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 Председателят на СТДБ с валидираната пощенска карта с оригина -
лен знак за цена на пощенската услуга, с лика на Капитан Петко вой -
вода и логото на СТДБ.

За председател бе преизбран Красимир Премянов

Избрани бяха Върховен комитет и Централно ръководство

НА КРАСИМИР ПРЕМЯНОВ,  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТДБ  
ПРЕД ОБЩОТО ОТЧЕТНО  

ИЗБОРНО-СЪБРАНИЕ  
НА ВЪРХОВНИЯ КОМИТЕТ ЗА 

ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА 2016–2020 г.



Поздравителни адреси бяха получени 
от Васил Вълчев – Генерален консул на 
Република България в Истанбул и от Алек-

сандър ъкърък, свещеник в българските 
храмове в Одрин, Република Турция. 

Доклад за извършената дейност през 
отчетния период изнесе председателят 
на СТДБ Красимир Премянов, който 

публикуваме отделно.
В разискванията участваха Михаил 

Вълов, Десислава Костова – съпредседа-
тел на ТМСБ и Иванка Мечева – съпред-
седател на Т СБ.

Върховният комитет прие до-
клада, отчета за дейността, отче-
та за изпълнението на бюджета 
на СТДБ за 2020 г., респективно 
и за изтеклия петгодишен период 
и освободи досегашното ръковод-
ство на Съюза.

За следващия петгодишен пе-
риод бяха избрани с пълно едино-
душие новите ръководни органи  
– членове на Върховния комитет и 
на Централното ръководство. При-
влечени бяха нови попълнения във 
Върховния комитет и в Централ-
ното ръководство. За председател 
на ВК на СТДБ и на ЦР с абсолют-
но мнозинство бе преизбран Кр. 
Премянов.

Приети бяха  план-програма и 
бюджет на СТДБ за 2021 г.

За заслуги към тракийската ка-
уза бяха наградени Антон Киссе 
с плакет, посветен на 125 години 

от началото на тракийското движение, а 
Калинка Згурова със златен медал „Ка-
питан Петко войвода“.

С участието на Спас Панчев, предсе-
дател на Съюза на българските филате-
листи, представители на Министерство 
на транспорта, информационните тех-
нологии и съобщенията и на Български 
пощи бе валидирана илюстрована по-
щенска карта с оригинален знак за цена 
на пощенската услуга, с лика на Капитан 
Петко войвода и логото на СТДБ. Новата 
пощенска карта е част от програмата на 
Съюза за отбелязване на 125-ата годиш-
нина от началото на организираното тра-
кийско движение в България.

леновете на Върховния комитет 
приеха Декларация, чиито текст можете 
да прочетете във вестника.

Върховният комитет на СТДБ заяви 
своята подкрепа за втори мандат на пре-
зидентската двойка Румен Радев – Или-
яна отова

След приключване на събранието 
членовете на Върховния комитет поло-
жиха венци и цветя пред паметника на 
Капитан Петко войвода в Борисовата 
градина.
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В ТО ИЗКАЗВАН  Р Д О ОТО  
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Днес, 8 май 2021 
г. се проведе Общо 
отчетно-изборно съ-
брание на Върховния 
комитет на СТДБ. 
Председателят Кра-
симир Премянов 
изнесе отчетния до-
клад, в който се  из-
брояват чествания на събития и 
дейци, проведени конкурси, по-
строени паметници, издадени 
книги, вестник, сайт, позиции, 
декларации и т.н. и т.н.,  ред 

след ред, стра-
ница след стра-
ница.

Сега умноже-
те всяко едно от 
тях по десет, за-
щото зад всеки 
ред стои плани-
ране, подготов-
ка, логистика, 
съгласуване и 

взаимодействие с институции 
на национално, областно или 
местно ниво, издателства, пе-
чатници, читалища, разпрос-
транение, танцови и хорови 
състави и всичко, за което се се-

тите. Така ще получите обхвата 
и мащаба на отчетената дейност 
и ще разберете жива ли е тази 
организация или е само номер в 
регистъра на НПО. 

А сега може да го умножите 
и по двадесет, защото всичко 
това се случва без бюджетно 
финансиране, без еврогранто-
ве, без помощи от „Америка за 
България“, без корпоративна 
зависимост. Случва се с много 
работа, тичане, притеснения, 
нерви и ускорен пулс.

Дело е на председателя, Цен-
тралното ръководство, Върхов-
ния комитет, на тракийските 

дружествата по места и техните 
председатели, на всеки отделен 
тракиец и съмишленик. Дело е 
на колективните усилия на ор-
ганизацията и затова всеки от 
вас може да го счита и за свой 
отчет.

Няма друга такава неправи-
телствена организация, която да 
е съградила толкова паметници 
и паметни плочи в България. И 
не само в България, а и в чужби-
на – в Одрин, Киев, Рим. Може 
да ходите с високо вдигната гла-
ва!

Няма друга такава неправи-
телствена организация с толко-

ва наситен със събития кален-
дар – исторически, културни, на 
родовата памет и националния 
идеал. Може да гледате хората 
в очите!

Няма друга толкова стара не-
правителствена организация в 
България, преминала проверка-
та на времето. 

Тази година честваме 125 
години от основаването й. Пет 
поколения се борят за идеалите, 
завещани ни от основателите й.

Може да се гордеете, че сте 
един от тях!

Аз съм!

Съюзът на тракийските дружества в 
България е родолюбива организация, която 
заслужава уважение и респект за дейност-
та си, чрез която съхранява паметта за 
поколенията и работи за защита на пра-
вославието.

Вашата организация стана инициатор 
за набиране на средства за обновяване 
на черквите в Одрин и превърна родо-
любивата инициатива в общонационално 
дело, което бе подкрепено от държавните 
институции, от Светия синод на Българска-
та православна църква и от българската 

общественост. Днес обновените църкви са 
средище за защита на българщината и пра-
вославието на територията на Република 
Турция.

Чрез националните тракийски събори, 
провеждани в Одрин Съюзът на тракийски-
те дружества в България през годините по-
следователно защитаваше българския дух 
и православието. 

Ето защо, за мен ще бъде чест да се 
присъединя към Върховния комитет на 
СТДБ и да дам своя принос за каузата на 
организацията. 

8 май 2021 г.      С уважение,
       Александър Чъкърък

общественост. Днес обновените църкви са 
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Уважаеми тракийци,
Уважаеми членове на В  на СТДБ,

През 2016 г. проведохме нашето отчетно изборно събра-
ние, по време на което конституирахме новите състави на 
Върховния комитет и  на Централното ръководство, и из-
брахме нов главен редактор на в. „Тракия“. Имаме основания 
да оценим изминалия петгодишен период като ползотворен, 
защото осигурихме реализация на набелязаните цели и зада-
чи. Основание за този извод ни дава и извършеното от аген-
ция „Тренд“, национално представително социологическо 
проучване, чиито резултати показват, че над 30  от българи-
те познават нашата организация. Особено важно е, че 51  от 
българското население споделя нашите съдържателни цели и 
задачи, в това число и целта за материално и морално обез-
щетение на тракийските българи. Искам да посоча като база 
за сравнение, че предното социологическо изследване, кое-
то организирахме заедно с г-н Карамитрев, показваше зна-
чително по-ниски стойности (около 5 ). Изводът, който се 
налага е, че с общи усилия сме се доближил до целите, които 
сме заложили в програмите на организацията – увеличаване 
ролята и влиянието на Съюза в българското общество. 

В същото време трябва да признаем, че въпреки наши-
ят конструктивен подход и инициативност и сегашните уп-
равляващи не проявяват интерес и заинтересованост към 
тракийската кауза. Обяснението за това е конюнктурният 
характер на водената политика и залаганите приоритети. 
Ние, тракийци, винаги сме настоявали външната политика 
на България да е активна, а не реактивна. Доказателство за 
реактивно водена политика виждаме по отношение на се-
верна Македония, във връзка с която бяха загубени години. 
Така наречените патриотични фактори в днешното управле-
ние на Българи обръщаха по-голямо внимание на авансо-
вото плащане на непоносими за българските възможности 
въоръжения, а не на тази приоритетна тема, според техните 
програми и документи. По същите причини пренебрегнаха 
нашето искане за удостояване на Капитан Петко войвода с 
орден и звание от Българската армия. Единственото изклю-
чение от това правило е орденът „Св.св Кирил и Методий“ 
първа степен, с който бе удостоен поетът Ивайло Балабанов, 
за което положихме огромни усилия, а това даде допълни-
телни основания за удостояването му и с пожизнена пенсия.

Искам да споделя удовлетворение, че постигнахме реали-
зация на нашата инициатива за наименуване на метростан-
ция  с името „Тракия“, поставяне на паметник на Капитан 
Петко войвода на държавната граница на Република Бълга-
рия при едноименния граничен пункт с Гърция и поставяне-
то на бюст-паметник на легендарния войвода в „Алеята на 
бележитите българи“ в Борисовата градина в София, редом 
с паметниците на Ботев и Левски.

Зад това стои подкрепата на държавни институции, на 
Столична община, на Община Свиленград,на Агенция 
„Митници“, ГД „Гранична полиция“ и на всички тракийци, 
които с доброволни дарения участваха в благородното и па-
триотично дело, както и съдействието на значими личности 
в областта на културата, науката и образованието като акад. 
Георги Марков и Иван Гранитски, покойните акад. Водени-
чаров, акад. Сендов, акад. Косев. Използвам случая, за да 
благодаря на Иван Гранитски за цялостното му съдействие 
за тракийската кауза и да го поздравя с удостояването му със 
звание член кореспондент на БАН. 

Искам да споделя, че заедно с издателство „Захарий Сто-
янов“ успяхме да реализираме инициативата за създаване на 
книжарница „Тракия“ и литературен клуб към нея. Днес все-
ки тракиец и патриот може да открие търсеното издание в 
нашата книжарница. За тези пет години продължихме наше-
то активно участие и в РАО „Тракия“, както и сътрудничест-
вото с общините и кметовете, домакини на нашите прояви.

Като успех трябва да оценим факта, че успяхме да фи-
нансираме и да издадем книгата на академик Милетич на 
български, английски и руски езици (руският превод беше 
завършен през 2020 г.). Отзивите, които получихме от меж-
дународните институции и библиотеки в Европа и СА , на 
които изпратихме книгите на Милетич, ни дават основание 
да смятаме, че сме на прав път при популяризирането на 
тракийската кауза. Въпреки нашите скромни възможности 
успяхме да издадем книгите на Андрей Печилков за Лам-

НА КРА И ИР Р ЯНОВ  Р Д ДАТ  НА ТД  Р Д  
О ОТО ОТ ТНО ИЗ ОРНО- РАНИ  НА В Р ОВНИЯ КО ИТ Т  

ЗА Д НО ТТА НА ЗА  
би Данаилов, на Надежда Недкова за нейния дядо и виден 
тракийски деец Михаил Герджиков, издаваме Известията 
на тракийския научен институт, издаваме без прекъсване 
в. „Тракия“ и общотракийския календар. Това е резултат от 
съвместните усилия на Централното ръководство, редакци-
ята на в. „Тракия“ и ръководството на ТНИ.

През отчетния период формирахме партн орски отноше-
ния с организацията Българска културна автономия Крим и 
с Отечествения съюз. По този начин нашата организация е 
партн ор с повече от десет организации у нас и в чужбина 
като Федерация за дружба с народите на Русия и ОНД, Съ-
юза на офицерите и сержантите от запаса, БАН, Асоциаци-
ята на българите в Украйна, фондациите „Васил Левски“ и 
„Христо Ботев“ и др.

Уважаеми тракийци,
Нашата организация, възникнала като организатор на 

борбите за национално и социално освобождение, като за-
крилник на тракийските българи, през годините търпи свое-
то развитие. Наша главна задача е да съхраним мястото и 
ролята, които сме си извоювали на водеща организация, от-
стояваща националните интереси и правата на тракийските 
българи. Ето защо по всички актуални и важни въпроси на 
вътрешната и външна политика сме изразявали нашето от-
ношение чрез декларации на Централното ръководство, на 
председателя на СТДБ и чрез годишните декларации, при-
емани от Върховния комитет. Ще напомня по кои важни 
въпроси сме изразявали мнение, които при приемането 
си са заемали водещо място във вътрешния и междуна-
роден дневен ред:  

 Декларация на Централното ръководство в защита на 
БПЦ; 

 Позиция на СТДБ по декларацията за така наречения 
възродителен процес; 

 Позиция на Съюза за необходимостта от добросъсед-
ство, разбирателство и взаимно изгодно сътрудничество на 
балканските държави;

 Позиция на ЦР на СТДБ в България относно терорис-
тичния акт, извършен на 18 юли на летището в Бургас;

 Позиция на ЦР на СТДБ относно позорния доклад на 
Комисията за защита от дискриминация;

 Позиция на ЦР на СТДБ по скандала в Кърджали с 
ген. Делов;

 Позиция на Върховния комитет на СТДБ по въпроса с 
така нареченото помашко малцинство  в България;

 Позиция на председателя на Съюзa на тракийските 
дружества в България във връзка промяна в учебните пла-
нове по литература;

 Позиция на председателя на СТДБ в подкрепа на бъл-
гарската общност в Рим;

 Позиция на председателя на СТДБ във връзка с опити-
те за закриване на болницата в Девин;

 Позиция на председателя на СТДБ за театъра в Смолян;
 Позиция на председателя на Съюза относно недостой-

ното поведение на президента Плевнелиев;
 Позиция на председателя по казуса Сирия;
 Позиция на ЦР на СТДБ и ТНИ относно спекулациите 

с еврорегион „Тракия“;
 Позиция на председателя на СТДБ по повод изявле-

нието на турския премиер Реджеп Таип Ердоган, в което той 
определи Тракия като „жива част от турската история“;

 Позиция на СТДБ във връзка с визита на Ахмет Даву-
тоглу в Република България;

 Позиция на СТДБ във връзка с идеята за преместване 
паметника на първия български екзарх Антим  от църквата 
„Св. Св. Константин и Елена“ в Одрин;

 Декларация на СТДБ относно събитията в Украйна;
 Позиция на mредседателя на СТДБ относно отказа на 

президента на България да участва в парада по случай 70-го-
дишнината от победата над фашизма;

 Декларация на ЦР на СТДБ по повод 90-годишнината 
от подписването на Ангорския договор;

 Декларация на ЦР на СТДБ във връзка с ескалация на 
напрежението между Турция и някои европейски държави;

 Декларация на Централното ръководство на СТДБ по 
повод опити на висши държавни органи на Република Турция 
за намеса във вътрешните работи на Република България;

 Декларация на Централното ръководство на Съюза по 
повод приемането на новия закон за образованието в Украйна;

 Декларация на ЦР на СТДБ по повод предстоящата на 
26 март 2018 г. във Варна среща между ан Клод нкер, 
Доналд Туск, Реджеп Таип Ердоган и Б. Борисов;

 Декларация на ЦР на СТДБ по случай 115-ата годиш-
нина на Илинденско-Преображенското въстание;

 Позиция на Кр. Премянов – председател на СТДБ от-
носно: Декларация на МВнР по повод организираната от по-
солството на Руската федерация изложба, посветена на „75 
години от освобождението на Източна Европа от нацизма“;

 Декларация на ЦР на СТДБ относно развитието на въ-
проса с приемането на Република Северна Македония в ЕС;

 Позиция на ЦР на СТДБ относно решението на тур-
ските власти за превръщането на храм-паметник „Света Со-
фия“ в действаща джамия;

 Позиция на ЦР на СТДБ относно неспособността на 
Вселенския патриарх Вартоломей да защити достойнството 
на православието;

 Позиция на ЦР на СТДБ и на ТНИ относно 2  май;
 Позиция на ЦР на СТДБ във връзка с участието на 

България в инициативата „Три морета“ и др. 
За да не ви отегчавам ще спра с изброяването, защото 

всички вие познавате нашите позиции и декларации.
Установените партн орски отношения между Съюза на 

тракийските дружества в България, ТНИ и БАН дадоха въз-
можност да бъде издаден каталог на тракийските архиви, да 
организираме експедиция до Одеса за проучване архивите и 
историята на бесарабските българи. Усилията в тази насока 
трябва да продължат заедно с Асоциацията на българите в 
Украйна. За съжаление, поради липса на достатъчно сред-
ства, с ТНИ не успяхме да придвижим издаването на Енци-
клопедия „Тракия“. Наша беше инициативата заедно с Ек-
зархийското настоятелство в Истанбул да се уреди музей в 
метоха срещу желязната църква „Свети Стефан“ в Истанбул. 
Тя се реализира с помощта на Министерство на културата и 
Министерство на външните работи. Друга наша инициатива 
беше свързана с подпомагане на Екзархийското настоятел-
ство за съхранение на архива и библиотеката на екзархията 
в Истанбул.

В международна ни дейност е справедливо да оценим об-
щите ни усилия с тракийските дружества за поддържане на 
активни връзки с Генералното консулство в Одрин, Истанб-
ул, Одеса и посолствата в Киев и Рим. Заедно с поддържа-
нето на ползотворно сътрудничество успяхме да включим 
в маршрутите на официалните български делегации посе-
щения на паметниците на Капитан Петко войвода в Рим и 
Киев, а на всеки 2 юни наши делегации заедно с посолства 
да полагат венци и цветя пред паметниците. 

Като важна задача остава паметна плоча, с която да отбе-
лежим срещата Капитан Петко войвода с руския император, 
на която той получава званието „капитан“ от руската армия, 
високо отличие и имение в Киевска губерния. Поради липса 
на документи търсим доказателства, от които да стане ясно 
къде е проведена срещата – в Санкт Петербург или в Лива-
дийския дворец в Крим.

Уважаеми колеги,
Преди пет години стартирахме отчетния период със зна-

чителна проява – шествие на тракийци в София, с което 
показахме потенциала на Тракийската организация и ос-
нователността на нейните искания. Тогава тази проява бе 
саботирана от председателите на тракийските дружества в 
Кърджали, Бургас и Варна. Впоследствие тези председатели 
се компрометираха като дейци на Тракийската организация, 
давайки приоритет на личните си интереси като направиха 
опит с напускането на Съюза да разцепят организацията. 
Сплотеността, моралните и духовни връзки на тракийци не 
позволиха това да се случи и запазихме нейното единство. 
Нещо повече, на тяхно място създадохме дружества, които 
функционират пълноценно. 

2020-а се оказа година на тежки изпитания, в която обек-
тивните условия, свързани с въвеждането на извънредни 
мерки, породени от Ковид 19, възпрепятстваха традицион-
ното провеждане на масови прояви от план програмата на 
Съюза за 2020 г. 
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ДОК АД
Въпреки това, с удовлетворение можем 

да отбележим, че  с обединените усилия на  
Централното ръководство и тракийските 
дружества по места, нито една от набеляза-
ните прояви не бе провалена, с изключение 
на Националните тракийски събори в Од-
рин, на които не успяхме да присъстваме. 

ОСНОВНАТА ЦЕЛ, която си постави-
хме в план-програмата за 2020 г. бе засилване 
влиянието на Съюза на тракийските друже-
ства в България като представител и защит-
ник на националните интереси, моралните и 
материални права на тракийските българи. 

ОСНОВНИ АДА И БЯ А СВ Р А-
НИ С: 

Укрепване на организационното състоя-
ние на СТДБ, на основните  структури и тра-
кийски дружества, членове на СТДБ. 

Отбелязване на значимите дати и съби-
тия от историята на тракийското движение, 
съгласно утвърдената план-програма от ВК 
на СТДБ и по отделни програми, утвърдени 
между Централното ръководство и тракий-
ските дружества. 

Работа по патриотичното възпитание и 
укрепване на националното самосъзнание 
на българското население в Родопите. 

Разширяване на аудиторията на сайта на 
СТДБ и на в. „Тракия , увеличаване на него-
вия абонамент.  

Популяризиране на тракийското истори-
ческо и културно наследство. 

Поддържане на паметта за миналото и за-
щита на тракийската кауза. 

Защита на интересите на тракийските 
дружества срещу всякакви опити за наруша-
ване единството и финансовата стабилност 
на Съюза на тракийската дружества в Бъл-
гария, привеждане на финансовата дейност 
в съответствие с изискванията на Устава и 
формиране на устойчиви източници на до-
ходи, вкл. и чрез привличане на дарители и 
спомоществователи за финансово осигуря-
ване на изпълнението на план-програмата.

ИНИЦИАТИВИТЕ ПО И П ЛНЕ-
НИЕ НА ОСНОВНАТА ЦЕЛ БЯ А: 

1. Отбелязване на 150 години Българска 
Екзархия. 

2. Завършване на творческата реализация 
на метростанция „Тракия“. 

3. Работа по подготовката на енциклопе-
дия „Тракия“. 

. Отбелязване на 120 години от смъртта 
на Капитан Петко войвода. 

5. Тържествено честване на 26 март – Ден 
на Тракия и Одринската епопея в София и в 
страната.

6. Отбелязване на 117 години от Илин-
денско-Преображенското въстание и 107 го-
дини от геноцида над тракийските българи. 

На  февруари  г., се навършиха  
години от смъртта на апитан Петко вой-
вода . . – . . 9  – символ на 
тракийското движение и български нацио-
нален герой. По традиция и тази година в 
деня на кончината на легендарния вой-
вода членове на Съюза на тракийските 
дружества в България почетоха паметта 
на войводата и поднесоха венци и цветя 
пред паметниците и паметните плочи на 
българския национален герой в цяла-
та страна. В София, Хасково, Свиленград, 
Стара Загора, Димитровград, Варна, Бургас, 

мбол, Кърджали, Крумовград, Пловдив, 
Търговище и др. стотици тракийци, техните 
деца и внуци почетоха паметта му, показвай-
ки по този начин, че приемствеността меж-
ду поколенията се опира на безсмъртните 
морални стожери от българската история, 
какъвто е Капитан Петко войвода, за да оста-
не тракийската кауза вечно жива, свързваща 
миналото и настоящето.

На  февруари  г., по повод  
години от учредяването на Българската 
екзархия в Патриаршеската катедрала 
Св. Александър Невски  Негово Све-

тейшество Българския патриарх Неофит  
отслужи благодарствен молебен. На моле-
бена присъстваха представители на ЦР на 
СТДБ, членове на Върховния комитет, на 
Националната тракийска инициатива „За-
връщане към корените“, както и Васил Лязе 
– председател на българска църковна общи-

на в Истанбул и на Управителния съвет на 
фондация „Български православен храм Св. 
Стефан“ в Цариград. 

 След молебена представители на Съюза, 
на Тракийския научен институт, на Софий-
ското тракийско дружество и на Национално 
тракийско сдружение „Завръщане към коре-
ните“, заедно с ученици от 129 ОУ „Антим 
“ поднесоха венци и цветя пред паметника 

на Първия български екзарх в градинката на 
църквата „Св. Николай Нови Софийски“.

На  март  г. представители на 
СТДБ участваха в тържествата по повод 

 години от Освобождението на Бълга-
рия. В София  в тържествата участваха чле-
нове на Централното ръководство на Съюза, 
на Тракийския женски съюз, на Тракийския 
научен институт, представители на Софий-
ското тракийско дружество и на Национал-
ната тракийска инициатива „Завръщане към 
корените“. На заупокойната молитва в ип-
ченския манастир „Рождество Христово“, 
отслужена от НВП Старозагорския митро-
полит Киприан, и на тържествата на истори-
ческия връх ипка присъстваха представи-
тели на Сливенското тракийско дружество с 
председател Кирил Киряков. Участие в тър-
жествата в Стара Загора взеха членовете на 
ТД „Одринска епопея“ с председател Цанко 
Атанасов.  От името на СТДБ венци и цветя 
бяха поднесени в София пред Паметника на 
българския опълченец и пред паметника на 
Царя Освободител, на ипка и в Стара За-
гора. Тракийци в цялата страна засвидетел-
стваха почит към  освободителите. 

Паметта на загиналите за свободата на 
България беше почетена и в Одрин, в българ-
ския храм „Св. Георги“, с литургия, отслуже-
на от предстоятеля на храма отец Александър 

ъкърък. След литургията заместник-пред-
седателят на Съюза на тракийските друже-
ства в България Краснодар Беломорски под-
несе приветствия от името на ръководството 
на Съюза и връчи на генералния консул в 
Одрин Васил Вълчев медал „Капитан Пе-
тко войвода“ за заслуги и принос към На-
ционалното тракийско движение. От името 
на Съюза Беломорски направи и дарение от 
книги и учебни помагала за неделния курс по 
български език на Неделно училище „Иван 
Вазов“ в гр. Одрин. В културната програма  
участваха изпълнители от Представителния 
ансамбъл за народни песни и танци към Ха-

сковското тракийско дружество „Георги Са-
пунаров“ – „Китна Тракия“.  

Във връзка с извънредните мерки  в стра-
ната и  за да не допуснем рискове за здравето 
на участници в нашите мероприятия, на  
март – Денят на Тракия, не се проведоха 
масови обществени прояви, но представите-
ли на ръководствата на СТДБ и на тракий-
ките дружества положиха венци и цветя на 
паметните места.

С удовлетворение искам да отбележа, 
че успяхме да организираме и да проведем 
присъствено част от мероприятията, зало-
жени в план-програмата на Съюза за  г.

На  юни  г. вместо традиционния 
Национален тракийски събор на Илиева 
нива, поради противоепидемичните мерки 
заедно с община Ивайловград, Младежкият 

и енският съюз към СТДБ организирах-
ме поклонение с ограничено присъствие. 
След поклонението Кр. Премянов и Мария 
Божкова от името на Съюза подариха на 
децата и училището в Ивайловград книги, 
издадени от издателство „Захарий Стоянов“.

На  август  г. пак при ограничено 
присъствие успяхме да отбележим -ата 
годишнината от Илинденско – Преобра-
женското въстание и 116 години от гибелта 
на знаменосеца Кол о ишманов в смолен-
ското село Славейно.  

На 9 август  г. Съюзът заедно с Об-
щина Малко Търново и с Регионалния  съвет 
на тракийските дружества в  Бургас успя да 
организира почитането на 117-та годишни-
ната от Илинденско-Преображенското въс-
тание на Петрова нива. Официален гост на 
поклонението бе Илияна отова –- вицепре-
зидент на Република България, както и пред-
ставители на политически сили, депутати, 
кметове и др. 

На 9 септември  г. в крумовград-
ското село Аврен заедно с община Крумов-
град, тракийското дружество в Крумовград и 
Тракийския женски съюз организирахме по-
клонение пред  паметта на избитите 2 жени 
и деца от село Манастир. 

На  октомври  г. заедно с Община 
Маджарово организирахме и проведохме 
Национално тракийско поклонение Ден на 
тракийската памет , посветено на 107-ата 
годишнина от трагедията на тракийските 
българи. Пред пантеона в Маджарово поче-
тохме паметта на избитите през кървавата 
есен на 1913 година бежанци от района на 
Одринска и Беломорска Тракия. Официални 
гости на церемонията бяха вицепрезидентът 
на Република България Илияна отова, об-
ластният управител д-р Стефка Здравкова, 
народният представители, кметът на Хар-
манли Мария Киркова, кметът на Свилен-
град Анастас Карчев, кметът на Ивайловград 
Диана Овчарова, Васил Вълчев – Генерален 
консул на Република Българи в Одрин (2015-
2020), депутати, общински съветници.

а съжаление, поради извънредната 
ситуация в страната някои от заложени-
те прояви в план-програмата на Съюза се 
отбелязаха по нестандартен начин – чрез 
медиите, чрез в. „Тракия“ и чрез нашия сайт, 
които представиха пред обществеността тях-

ната история през годините. По този начин 
бяха отразени Националният тракийски 
християнски събор Спасовден Възнесе-
ние осподне , за който заместник – предсе-
дателят на Съюза и председател на ТД „Тра-
кия“ в мбол Михаил Вълов събра и подреди 
подробна хроника. По този начин беше отбе-
лязан и Националният тракийски фолклорен 
събор „Богородична стъпка“, за който пред-
ставители на Старозагорското дружество и 
неговият председател Цанко Атанасов събра-
ха и публикуваха подробна хроника.

През пролетта и началото на лятото 
проведохме заседания на Регионалните 
съвети в Хасково, Стара Загора, Бургас и 
Варна, които бяха подходяща форма за на-
шето единодействие и дискусии по проблем-
ни въпроси. По време на заседанията бяха 

обсъдени организационни, правни и 
финансови аспекти на взаимодейст-
вието между тракийските дружества 
и СТДБ. Бяха актуализиране тракий-
ските прояви, включени в план-про-
грамата на СТДБ и формата за тях-
ното провеждане в новите условия. 
Бяха обсъдени и въпроси за:

 своевременно представяне на ис-
кана информация;

 финансовите задължения съглас-
но устава на СТДБ;

 получаване и връщане на инфор-
мация за членските карти;

 абонамент за в. „Тракия“;
 информиране на ръководството 

на СТДБ за извършените регистра-
ции на тракийски дружества в Аген-
ция по вписванията.

През февруари-март 2020 г., пред-
седателят на СТДБ взе участие в 

организираната от Обществената палата на 
Руската федерация по инициатива на бъл-
гарската културна автономия в Крим кон-
ференция, в която участваха представители 
на различни православни държави от ОНД 
и Европа. Темата на конференцията бе „На-
родната дипломация като фактор за поддър-
жане духовното единство на православието 
и славянството“.

Уважаеми членове на Върховния комитет,
На 12 май 2021 г. се навършват 125 го-

дини от началото на организираното тра-
кийско движение в България. По този повод 
СТДБ заедно с Тракийския научен институт 
и Синдиката на българските учители обяви 
национален конкурс за есе за средношколци. 
ЦЕЛТА на конкурса е да насърчи младите 
хора да направят проучване на събития от 
местната и националната история, на памет-
ници и исторически местности, на изявени 
фигури и обикновени хора, свързани с:

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

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

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

Със своите разработки младите хора не 
само ще направят принос към опознаването 
на историята, но ще направят връзка с насто-
ящето, ще се включат активно в него, защото 
това, което помним днес, показва какви сме 
и какви искаме да бъдем. В перспектива се 
надяваме да станат активни носители на тра-
кийските традиции и тракийската кауза като 
част от българската идентичност и новото 
поколение, което ще пренесе историческата 
памет за станалото от миналото към настоя-
щето и бъдещето. 

В края на 2020 г., със съдействието на 
МОН успяхме да решим един важен въпрос 
– да представим тракийската кауза в българ-
ското училище. С помощта на нашия сайт 
открихме достъп на желаещите учители и 
ученици да ползват нашата виртуална биб-
лиотека и разработките на проф. Св. Елдъ-
ров за борбите на тракийските българи и на 
Тодор Коруев за живота и делото на Капитан 
Петко войвода. 



С помощта на нашия сайт открихме дос-
тъп на желаещите учители и ученици да 
ползват нашата виртуална библиотека и раз-
работките на проф. Св. Елдъров за борбите 
на тракийските българи и на Тодор Коруев за 
живота и делото на Капитан Петко войвода. 
Тук е мястото да ви информирам, че за пред-
стоящото отбелязване на 125- годишнинтаа 
от началото на организираното тракийско 
движение в България ус-
пяхме да се подготвим и 
Съюза разполага с необ-
ходимите пропагандни  
и рекламни материали, 
морални отличия и раз-
работки.

Нашата дейност има 
широк обхват, свързан с 
вътрешноорганизацион-
на, международна и об-
ществено-патриотична 
дейност. Дейността ни се 
осъществяваше в сложна 
международна обстанов-
ка, в която продължава 
противодействието меж-
ду силите на глобализма 
и отстояването принци-
пите на националната 
държави.  Ние, тракийци, 
които винаги сме се борили за българската 
си идентичност, подкрепяйки участието на 
България в Европейския съюз, не сме съ-
гласни с опитите да се налагат глобалист-
ки тенденции, водещи към заличаване на 
националните държави.  Забелязват се тен-
денции на засилваща се конфронтация сре-
щу Русия, основаваща се на икономически 
интереси и опити за военно надмощие на 
страни от Запада. Тракийци, които сме най-
потърпевши от войните, продължаваме да 
отстояваме запазването на мира като висша 
ценност и провеждане на мирни преговори 

по всички спорни въпроси. Настояваме бъл-
гарската държава да се поддържа към така-
ва политика, която осигурява запазването и 
развитието на отношенията с Русия, ОНД, 
Китай, Виетнам и Индия и изгодното и по-
лезно сътрудничество с основни партн ори. 

В тези условия се забелязва задълбочава-
не на кризисните процеси в ЕС, чиито член 
е България. Това косвено или пряко се отра-
зява на нашите усилия да получим между-
народна подкрепа за тракийската кауза и на 
този етап фактите са обезсърчителни. 

Реализирането на основни задачи на 
Съюза не може да стане само чрез нашата 
дейност, а с помощта и в партн орство с 
различни държавни институции, пред които 
ние трябва да оказваме натиск, да формули-
раме нашите искания, да настояваме те да се 
реализират и да ги превръщаме в общона-

ционално дело. Затова продължихме нашата 
активна дейност по посока на всяка от ос-
новните държавни институции. 

СТДБ поддържа трайни връзки и добро 
взаимодействие с президентството като 
превърна в традиция участието на българ-

ският президент и 
вицепрезидент в ор-
ганизирани от нас 
събития. Имаме по-
стоянна и активна 
връзка, която води 
до пълна подкрепа 
за нашата дейност 
от тази институция.

Отделяме сери-
озно внимание на 
взаимодействието с  
органите на местна 
власт, особено чрез 
Регионалната асо-
циация на общините 
„Тракия . Трябва да 
се отбележи добрата 
съвместна работа с 
кметовете по места. 
Много добре рабо-

тим с кметицата на столицата, която мно-
гократно е заявявала: „Вашата, тракийската 
кауза е и моя кауза!“ Нашата стратегия е 
да превърнем тракийската кауза в кауза на 
колкото се може повече кметове и областни 
управители. Високо можем да оценим взаи-
модействието с кметовете на Стара Загора, 
Хасково, Смолян, Бургас, Ивайловград и  на 
много други общини в страната. 

С огорчение искам да споделя, че за по-
реден път ни блокираха финансирането бла-
годарение и на председателя на Народното 
събрание Цвета Караянчева, която се опита 

да политизира връзките с тракийци, а част от 
управляващите да възпрепятстват дейността 
на СТДБ и да блокират основателното право 
на тракийци да бъдат подпомагани, за да от-
стояват своите морални и материални права. 
Същите тези среди активно се намесиха в 
опитите за разцепление на Съюза като с това 
повториха опитите на своите предшествени-
ци от последните 30 години. С удовлетво-
рение искам да отбележа, че Съдът защити 
нашите законни права. 

Особено морално удовлетворение ни до-
несе факта, че Бургаският окръжен съд за-
щити и потвърди правото ни върху името 
„Съюз на тракийските дружества в Бълга-
рия“ и постанови, че присвоилите си името 
„Съюз на тракийските дружества“  начело с 

ни нев от Кърджали, трябва да преуста-
новят използването на наименованието и да 
се отпишат от Агенцията по вписванията.

През този 5 годишен период е справедли-
во да оценим с положителен знак дейността 
на в. „Тракия“, на сайта, ТНИ, Т С, ТМС, на 
клуб „Родопи“, на клуба на малоазийските 
българи и клуба на ветераните. Значително 
бе обогатен и библиотечният фонд на Съюза 
с над 2000 тома, включващи разнообразни 
заглавия, издадени от нас и от издателство 
„Захарий Стоянов“.

В заключение: СТДБ ще продължи да 
отстоява своята роля на защитник на морал-
ните и материални права на тракийци и като 
фактор, влияещ на развитието на политика в 
тракийските региони и ще направи възмож-
ното за присъствието на наши представите-
ли в законодателната и местна власт.

Държа да ви информирам, че израбо-
тихме закон, с който представяме модел за 
защита на материалните интереси на тра-
кийските българи и обезщетение за тяхното 
разорение. В тази връзка си партнираме с 
Политически клуб „Тракия“ и неговия коа-
лиционен партн ор за внасянето му в Народ-
но събрание.

Благодаря за вниманието! 
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ДОК АД
Продължение от 4-а стр.

ОСНОВНА ЦЕЛ: Засилване влиянието на Съюза на тра-
кийските дружества в България като представител и защит-
ник на националните интереси, моралните и материални 
права на тракийските българи.

ОСНОВНИ АДА И:
Укрепване на организационното състояние на СТДБ, на 

основните  структури и тракийски дружества, членове на 
Съюза.

Отбелязване на значимите дати и събития от историята 
на тракийското движение, съгласно утвърдената план-про-
грама от ВК на СТДБ и по отделни програми, утвърдени 
между Централното ръководство и тракийските дружества.

Работа по патриотичното възпитание и укрепване на на-
ционалното самосъзнание на българското население в Родо-
пите.

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

Популяризиране на тракийското историческо и културно 
наследство.

Поддържане паметта за миналото и защита на тракийска-
та кауза.

Защита на интересите на тракийските дружества срещу 
всякакви опити за нарушаване единството и финансовата 
стабилност на Съюза на тракийската дружества в България, 
привеждане на финансовата дейност в съответствие с изис-
кванията на Устава и формиране на устойчиви източници на 
доходи, вкл. и чрез привличане на дарители и спомощество-
ватели за финансово осигуряване на изпълнението на План-
програмата.

ОСНОВНИ ИНИЦИАТИВИ ПО И П ЛНЕНИЕ НА 
ОСНОВНАТА ЦЕЛ:

. Отбелязване на 125 години от началото на организира-
ното тракийско движение (отбелязване по отделна програма).

А Н   Р О Г РА А
НА ЗА НА ТРАКИ КИТ  ДР ТВА В ГАРИЯ ЗА  

2.  Завършване на творческата реализация на метростан-
ция „Тракия“.

3.  Работа по подготовката на енциклопедия „Тракия“.
. Отбелязване на 121 години от смъртта на Капитан Пе-

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

Одринската епопея в София и в страната.
. Отбелязване на 118 години от Илинденско-Преобра-

женското въстание
7.  Отбелязване на 108 години от геноцида над тракийски-

те българи.
ОСНОВНИ МЕРОПРИЯТИЯ:
. Да продължи отстояването на българското духовно 

начало в църквите в Одрин и провеждането на тракий-
ските събори и прояви там.

Отг. Кр. Премянов, председател на СТДБ; ЦР на СТДБ
Срок: Постоянен
. Попълване на библиотечния фонд на Съюза и кач-

ването му в електронния архив.
Отг. Ваня Стоилова, отговорник за библиотеката
Срок: 2021 г.
. Да продължи практиката за периодични срещи в 

различни формати с Регионалните съвети и тракийски-
те дружества по места.

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

СТДБ
авдар Георгиев и членовете на ЦР на СТДБ

Председателите на ТД по места
Срок: Постоянен
. Въвеждане на единните членски карти за всички 

членове на Съюза.

Отг. Стефан Начев – гл. секретар на СТДБ
Михаил Вълов, заместник-председател на ЦР на СТДБ

. Георгиев – член на ЦР на СТДБ
Председателите на ТД
Срок:  г.
. асилване работата с индивидуалните членове чрез 

възлагане на индивидуални поръчения и активното им 
включване към дейността на Тракийската организация.

Отг. Кр. Премянов
Срок: Постоянен
. Подпомагане с идеи и инициативи на новите тра-

кийски дружества за обогатяване на дейността им и ак-
тивното им включване в живота на общините и райони-
те, в които се намират.

Отг. Кр. Премянов; ленове на ЦР и на ТНИ
Срок: Постоянен
. Работа за ограничаване на опасността от ислями-

зирането и настъплението на неоосманизма в районите с 
българско население в Родопите.

Отг. Краснодар Беломорски, заместник-председател на 
ЦР на СТДБ,

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

умен, Сливен, Хасково и др.
леновете на ВК на СТДБ от посочените региони

Председателя на ТМС и Т С
Срок: Постоянен
. Разширяване на аудиторията на в. Тракия  и уве-

личаване на абонамента му.
Отг. д-р В.Иванова и редколегията
Председателите на ТД; 
Председателите на РС.
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Продължение от 5-а стр.

Д К А РА И Я
НА В Р ОВНИЯ КО ИТ Т НА ЗА НА  

ТРАКИ КИТ  ДР ТВА В ГАРИЯ  РИ ТА НА  А   
СТДБ извървя още 5 години от своята 

история и навърши 125 години от вре-
мето, когато нашите предци са създали 
Тракийската организация. През всичките 
тези години сме се борили за засилване 
влиянието на организацията в българско-
то общество, за отстояване на национал-
ните интереси, за съхранение на паметта 
и за защита на моралните и материални 
права на тракийци.

Последните пет години работихме във 
време на вътрешна и външна нестабил-
ност. Неолиберализираният индивидуа-
лизъм и култ към печалба доведоха нався-
къде по света до политически кризи. И у 
нас разпадните процеси в политическите 
партии, общности, групи и силната поля-
ризация на обществото рефлектира върху 
СТДБ. В опитите да бъде затруднена на-
шата дейност бе атакувано финансира-
нето на организацията и направен опит 
за нейното разцепление. С обединени-
те усилия на всички, ние успяхме да се 
противопоставим на опитите Съюзът да 
бъде разрушен отвътре. Не успяха да от-
краднат нашата идентичност, име и кауза, 
които защитихме по съдебен ред. За да 
реализираме целите си, ние взаимодейст-
вахме с основните български институции. 
Поддържахме активна връзка с президен-

та Румен Радев и вицепрезидента Илиана 
отова, които участваха активно в наши 

мероприятия и подкрепяха нашата кауза. 
Търсили сме и сме намирали подкрепа 
от българските общини, от генералните 
консулства на България в Одрин и Ис-
танбул, от Светия синод на Българската 
православна църква. Необходимостта от 
решаване на тракийския въпрос бе защи-
тена от българския президент. Тя стана и 
предмет на разговори между президенти-
те на България и Турция, а премиерът Бо-
рисов заяви, че е поставил въпроса пред 
Реджеп Ердоган по време на българското 
европредседателство. 

Съзнаваме добре, че нашата кауза не е 
просто вътрешен проблем на българската 
държава. Тракийският въпрос е и геопо-
литически проблем, свързан с неоосма-
нистки, пантюркистки и панислямистки 
позиции на Турция, която е водеща ико-
номически, военно и демографски страна 
на Балканите. 

За нас продължава да бъде необясни-
мо мълчанието на българските власти 
за геноцида над тракийските българи. 
Имаме примера с признаването на армен-
ския геноцид, подкрепен от редица дър-
жави. България показа щедрост и запази 
не само собствеността, но и социалните 

придобивки във формата на пенсии на 
българските турци, които се изселиха в 
южната ни съседка. Запази гражданство-
то им, въпреки че второто гражданство е 
забранено в турската държава. От другата 
страна няма ответен отговор за много по-
жестоките и ужасяващи дeйствия, свър-
зани с избиване, заграбване на собстве-
ността и прогонване на стотици хиляди 
българи от домовете им.

Известно от историята е, че геополи-
тическата ситуация не е постоянна ве-
личина и бързо се променя. С нея ще се 
променя и геополитиката в полза на тра-
кийската кауза, но за целта е необходима 
активна и последователна позиция на 
българската държава. Неслучайно финан-
сирахме и организирахме отпечатването 
на английски и руски език на книгата на 
акад. Любомир Милетич „Разорението на 
тракийските българи през 1913 г.“ В ус-
ловията на бързо променяща се геополи-
тическа обстановка целта ни е запознава-
нето на големите геополитически играчи 
с истината за геноцида над тракийските 
българи и търсене на подкрепа от тях. 
Ние вече получихме подкрепата на евро-
пейския парламент чрез приетата от него 
резолюция, задължаваща Турция да наме-
ри справедливо решение на тракийския 

въпрос с България. е продължим бит-
ката и българският парламент да приеме 
декларация за геноцида и прогонването 
на тракийските българи. 

е продължим да настояваме бъл-
гарската държава да предприеме реални 
стъпки за защита на имуществените права 
на стотиците хиляди български граждани 
– наследници на бежанците от Тракия и 
Мала Азия. е настояваме тракийският 
въпрос отново и отново да бъде поставян 
за обсъждане в бъдещи българо-турски 
преговори.

е работим по патриотичното въз-
питание и укрепване на националното 
самосъзнание. е се борим срещу гло-
балистки неолиберални ценности, ще 
отстояваме принципите на националната 
държава и суверенитет. 

Ще се борим срещу извращенията 
на българската история. Нашата мо-
рална вселена се върти около три оси – 
на Отечеството, семейството, паметта.

Ще продължим битката за паметта 
и ще търсим историческа справедли-
вост! 

Да живее България!

9. Привеждане на финансовата дейност на Съюза на 
тракийските дружества в България в съответствие с изис-
кванията на Устава и формиране на устойчиви източници 
на доходи за финансово осигуряване на план-програмата.

Отг. Красимир Премянов, председател на СТДБ
член кор. Иван Гранитски
проф. Стати Статев
членовете  на ЦР на СТДБ
председателите на тракийските дружества
Д. Хубчева 
Срок: постоянен
НАЦИОНАЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ:
– 125 години организирано националното тракийско 

движение в България. Отг. Кр. Премянов, председател на 
СТДБ

– Национален конкурс за средношколци, посветен на 125 
години организирано тракийско движение в България

Отг. Ръководствата на СТДБ, на ТНИ и СБУ. Срок за обя-
вяване на резултатите: май– юни 2021г.

– 121 г. от смъртта на Капитан Петко Войвода (по отде-
лен план)

Отг. Кр. Премянов, председател на СТДБ
ленове на ЦР на СТДБ

– 26 март – отбелязване на Деня на Тракия в столицата и 
в страната (по отделен план)

Отг. Кр. Премянов, председател на СТДБ
председателите на ТД
заместник-председатели на ЦР на СТДБ
– Традиционни тракийски събори в Одрин (май, по от-

делен план)
Отг. Краснодар Беломорски, заместник-председател на 

ЦР на СТДБ
К. Сарджев, заместник-председател на ВК на СТДБ
В. Вангелова, член на ВК на СТДБ
М. Петров, член на ВК на СТДБ
– Национален тракийски герг овски събор – Поморие 

(май, по отделен план)
Отг. Елена Мурджева, председател на ТД в Поморие и 

съпредседател на Т С

Срок:  май 2021 г.
– Национален фестивал Фолклорен венец „Божура“ – 

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

СТДБ
Гено Пухов – председател на Регионалния съвет, Бургас
Божанка Николова, председател на ТД-Средец
Стефан Начев, главен секретар на СТДБ
– Полагане на венци по случай 2 юни от името на СТДБ 

в Рим и в Киев
Отг. Красимир Премянов
ЦР на СТДБ
Срок: 2 юни 2021г.
– Национален тракийски младежки събор „Илиева нива“ 

(юни, по отделен план, съвместно с община Ивайловград)
Отг. Ръководството на ТМСБ
Маргарит Петров, член на ВК на СТДБ
Ангел Петров, член на ЦР на СТДБ
К. Сарджев, заместник-председател на ВК на СТДБ

леновете на ЦР на СТДБ
Срок: юни 2021 г.
– Национален тракийски християнски събор „Спасов-

ден“ – мбол /по отделен план/
Отг. М. Вълов, заместник-председател на ЦР на СТДБ
– Национален тракийски събор „Богородична стъпка“ 

(август, по отделен план)
Отг. Цанко Атанасов, председател на ТД-Ст. Загора
– 117 години Илинденско-Преображенско въстание (21 

август, по отделен план, съвместно с Община Малко Тър-
ново)

Отг. Красимир Премянов, председател на СТДБ 
Ген.Тодор Бояджиев, заместник-председател на ЦР на 

СТДБ
Стефан Начев, главен секретар на СТДБ
М. Вълов, заместник-председател на ЦР на СТДБ
чл. кор. Васил Проданов, директор на ТНИ
д-р Ваня Стоянова, научен секретар на ТНИ
Гено Пухов, зам.-председател на ВК на СТДБ
Срок: август 2021 г.
– Национален тракийски събор в с. Славейно (август, по 

отделен план)
Отг. Краснодар Беломорски, заместник-председател на 

ЦР на СТДБ
Председателят на ТД-Славейно
Д. нкова– член на ВК и председателят на ТД-Смолян
– Национален тракийски женски събор с. Аврен (сеп-

тември, по отделен план)
Отг. В. Костов, председател на ТД Крумовград и  член 

на ВК на СТДБ
Елена Мурджева и Ваня Мечева, съпредседатели на Т С
– 108 години от разорението на тракийските българи – 

Маджарово (октомври, по отделен план, съвместно с Об-
щина Маджарово)

Отг. Красимир Премянов, председател на СТДБ
К. Сарджев, заместник-председател на ВК на СТДБ
– ести национален конкурс „С песните на Калинка 

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

на първите томове (ръкописи)на енциклопедия „Тракия“.
Отг. проф. В. Проданов, директор на ТНИ 
Красимир Премянов, председател на СТДБ
проф. Стати Статев, член на ЦР на СТДБ
Срок: 2021 г
– Участие в дейността на РАО „Тракия“
Отг. Красимир Премянов, председател на СТДБ
– Националната инициатива-среща „Завръщане към ко-

рените“ (по отделен план)
Отг. Божана Богданова, член на ВК на СТДБ
Кр. Беломорски
– Участие в Литературен салон „Тракия“, плод на сътруд-

ничеството между СТДБ и Издателство „Захарий Стоянов“.
Отг. член. кор. Иван Гранитски
Мария Божкова
Национални са само тези мероприятия, които при-

състват в план-програмата на Съюза, утвърдена от Вър-
ховния комитет на СТДБ.

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

Неразделна част от него са сценарий, списък на гос-
тите и финансов разчет.

А Н   Р О Г РА А



ПРОФЕСОР Д.ИСТ.Н. СВЕТЛОЗАР ЕЛДЪРОВ

През 2021 г. тракийци с гордост честват 
исторически юбилей – 125 години от на-
чалото на организираното тракийско дви-
жение в България. По този повод Съюзът 
на тракийските дружества в България 
(СТДБ), приемник на славна традиция, 
вдъхна живот на много инициативи, които 
да отдадат дължимото уважение към под-
вига и саможертвата на нашите предци, 
към техните мечти и идеали, към героите 
и мъчениците на тракийската борба. Защо-
то тракийското движение е преди всичко 
борба. Борба за живот, борба за свобода, 
борба за права, борба за справедливост, а 
понякога – и борба за историческа памет.

Има сякаш нещо символично в обсто-
ятелството, че дори юбилейната годиш-
нина на тракийското движение е белязана 
от извънредните условия на глобалната 
пандемия, която върна човечеството към 
най-екзистенциалния проблем – борбата 
за оцеляване. За мнозина това е извънред-
но събитие, за тракийци това е начин на 
живот. Вече 125 години без униние и от-
чаяние, а с несломим дух и вяра в своята 
справедлива кауза те се борят за оцелява-
не – като общност, като организация, като 
идея. И тъкмо от тази борба произтича 
тяхната сила. Силата да превръщат памет-
та за миналото в оптимизъм за бъдещето.

Силата на тракийци, която извира от 
изстрадания опит на тяхната 125-годишна 
борба, е вдъхновила и д-р Ваня Иванова 
да напише своята нова книга. Авторът е 
дългогодишен член на СТДБ, магистър 
по история и философия на СУ „Св. Кли-
мент Охридски“, доктор по политология 
на УНСС, с богата научна биография, 
с ярко медийно присъствие и с активна 
гражданска позиция. Отдадена на тракий-
ската кауза, д-р Ваня Иванова е вложила 
много време, енергия и труд - бих казал 
цялото си сърце и душа, за да ни пред-
стави в тази юбилейна тракийска година 
своето фундаментално научно и докумен-
тално изследване. 

Съдържанието на книгата е посветено 
на последните три десетилетия от дей-
ността на СТДБ. Сами по себе си те със-
тавляват един обособен период на тра-
кийското движение, който се отличава от 
предходните периоди както по обществе-
но-политическите условия, така и по ак-
туалните цели и задачи на епохата, а не 
на последно място и по човешкия състав. 
След дългата принудителна пауза, нало-
жена поради неразбиране и тесногръдие 
в годините на тоталитарния режим, ис-
торическата Тракийска организация въз-
кръсна за нов живот. От старата гвардия, 
пренесла завета на тракийци през горни-
лото на времето, бяха останали малцина, 

но потомците не бяха забравили 
завета на своите предци. Опи-
тът и младостта, мъдростта и 
енергията, традицията и съвре-
менността се сляха и – за кой ли 
път! – организираното тракий-
ско движение започна наново. 
И ето, вече 30 години борбата 
продължава. Борбата за памет и 
историческа справедливост. 

Д-р Ваня Иванова е структу-
рирала съдържанието на своята 
книга в две глави, всяка с по три 
подглави. Тази формална симе-
трия не е самоцелна, а произ-
тича от авторския подход, цели 
и методология, според които 
можем да определим първата 
глава като историко-политоло-
гическа, а втората историко-
културологична. И двете обаче 
са солидно подплатени с до-
кументи, по-голямата част от 
които се съхраняват в архива на 
СТДБ. Като важен извор щедро 
е ползван и в. „Тракия“, офици-
алният орган на Съюза, който 
със своето съдържание вече 
се е превърнал в историческо 
сви-детелство. Ако прибавим 
към това като задължителна 
принадена стойност научната 
компетентност и добросъвест-
ност на автора, ще можем с 
основание да твърдим, че фор-
мата и съдържанието на кни-
гата се намират в хармонично 
единство, и че тя по същество 
представлява класическо монографично 
изследване с обема и стойността на хаби-
литационен труд. 

Историческият разказ на д-р Ваня 
Иванова се открива с обширно „Въве-
дение“, което синтезирано, но обектив-
но и детайлно проследява историята на 
организираното тракийско движение в 
България от учредяването на дружество 
„Странджа“ във Варна през 1896 г. до раз-
пускането на Съюза на тракийските кул-
турно-просветни дружества през 1977 г. 
Този текст, приносен със своя обобщаващ 
характер, се опира върху най-значимите 
научни публикации по въпроса, като по-
вечето са от автори, също лично свързани 
с тракийската кауза. 

В първата глава е осветлена цялата 
история на СТДБ от възстановяването на 
Тракийската организация през 1990 г. до 
края на 2020 г. Освен пълната хронология 
на събитията с техните герои, идеи, подбу-
ди и перипетии, тук са разгледани мястото 
и ро-лята на ПК „Тракия“ в политическия 
живот на страната, както изобщо разви-

тието на тракийския въпрос в светлината 
на националните интереси и отношение-
то на държавните и обществените инсти-
туции. Авторът подхожда към фактите с 
професионализма на историк, представя 
ги такива, каквито са, не спестява и не ню-
ансира истината, оставя на читателя сам 
да си направи необходимите изводи. 

Същото такова богатство на познание 
и поука предлага и втората глава, която 
рисува мащабното и многоцветно пано 
на културно-патриотичната дейност на 
СТДБ, неговите членове и присъдружните 
организации. Тук са честванията на Капи-
тан Петко войвода и другите ярки исто-
рически личности на тракийската борба, 
тук са юбилеите и кръглите годишнини на 
Илинденско-Преображенското въстание, 
Балканската война, Одринската епопея, 
тук е Денят на Тракия, тук е и мъката на 
тракийци със спомена за разорените ба-
щини огнища и безкръстните гробове на 
предците. Паметниците и паметните зна-
ци, фолклорните и другите събори, изда-
телската дейност, литературата, публици-

стиката и изкуството за 
членовете, симпатизан-
тите и последователите 
на СТДБ, за всички по-
томци на тракийските 
българи от Одринска 
Тракия и Беломорието, 
не са само места за съх-
раняване на родовата и 
националната памет, те 
са и бойно поле за за-
щита на историческата 
истина от посегателства 
и ругателства. Защото и 
това е част от битката за 
историческа справедли-
вост, която СТДБ води 
не само в страната, но и 
в чужбина. 

Книгата завършва със 
заключение, в което е 
концентрирана есенция-
та на целия труд с най-
важните изводи и пре-
поръки на автора. Ценно 
документално приложе-
ние представляват и де-
кларациите на Върхов-
ния комитет на СТДБ от 
2012–2020 г. 

Със своето научно по-
знание, основано на без-
спорни исторически фа-
кти и създадено с много 
интелект, труд и любов, 
монографичното изслед-
ване на д-р Ваня Ивано-
ва се явява в юбилейната 
тракийска година като 

незаобиколим и непоклатим писмен па-
метник за периода на нашето съвремие. 
Сигурен съм, че мястото на тази книга 
няма да бъде само в семейната библиоте-
ка, а в умовете, сърцата и душите на всеки 
тракиец, за да го обогатява със знание за 
миналото и оптимизъм за бъдещето. За-
щото борбата за памет и справедливост 
продължава!

Брой 9  21 а р  2021 г.
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„Съюзът на тракийските дружества в България в битка  
за паметта и търсене на историческа справедливост (1990–2020)“

ЗА НОВАТА КНИГА НА Д-Р ВАНЯ ИВАНОВА

ФИЛИАЛЪТ НА ТНИ ВЪВ ВАРНА – НА ДВЕ ГОДИНИ

Централното ръководство на  
Съюза на тракийските дружества  

в България и редакционната  
колегия на вестник „Тракия“ 

честити рождените и  
именни дни на всички тракийци, 

празнуващи през месец май.

Честито!



Брой 9  21 май 2021 г.

2016: 

 От името на ТМСБ Д. Костова подарява портрет на 
Капитан Петко войвода на председателя на СТДБ

 Иванка Мечева по време на работата на Общото 
отчетно-изборно събрание на ВК, 8 май 2021 г.

 Чл. кор. Иван Грантски и Хагашод Агасян разговарят 
с членове на Върховния комитет, 8 май 2021 г.

 Членовета на ВК гласуват, 8 май 2021 г.

 Хубен Стефанов, Кр. Премянов, Кр. Беломорски и член кор. проф. Георги Михов поднасят 
венец пред паметника на Капитан Петко войвода в Борисовата градина, 8 май 2021 г. Председателят на СТДБ с председателя на АБУ Антон Киссе, 8 май 2021 г.


