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МИРНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ В ПАРИЖ 
/29 ЮЛИ -15 ОКТОМВРИ 1946 Г./
И ТРАКИЙСКАТА ЕМИГРАЦИЯ 

В ХАСКОВСКИЯ РЕГИОН

Д-р Виолета Костова
РИМ - Хасково

Парижката мирна конференция е важен етап от процеса на 
подготовката и подписването на мирните договори след Втора-
та световна война. Тя се открива на 29 юли 1946 г. в Люксем-
бургския дворец в Париж и продължава до 15 октомври 1946 г. 
Участват 21 държави от антихитлеристката коалиция. Внесени са 
за обсъждане проектите за мирни договори с бившите съюзници 
на Германия /Италия, Румъния, България, Унгария и Финландия/, 
изработени от Съвета на министрите на външните работи /СМВ-
нР/. Текстовете на договорите са разгледани на Парижката сеси-
яна СМВнР /25 април-16 май, 15 юни-12 юли 1946 г./ Решения-
та на конференцията имат препоръчителен характер, но, освен 
посочените участници, тук са поканени и делегации на бившите 
съюзници на Германия, за да изложат възгледите и позициите си 
по договорите. 

Значението на конференцията се определя и от факта, че вся-
ка от страните има възможност да представи и защити своите 
виждания и интереси публично, пред световната общественост. 
За България това е възможност да търси за пореден/последен път 
решение на националния въпрос, като аргументира своето стано-
вище за излаз на Бяло море и връщането на отнетата след Първата 
световна война Западна Тракия, на основание чл. 48 от Ньойския 
договор, да защити своята териториална цялост срещу прекомер-
ните и необосновани претенции на Гърция и да иска намалява-
не на стойността на репарациите. Необходимо условие за това е 
признаването на страната ни за съвоюваща предвид участието й в 
заключителния етап на войната като съюзник на антихитлерист-



148

ката коалиция. Колкото и малка да е вероятността за реализиране 
на териториалните искания на България за Западна Тракия след 
изтеглянето на българските войски и администрация от областта 
/25 октомври 1944 г./ като предварително условие за подписване-
то на Съглашението за примирие в Москва /28 октомври 1944 г./, 
през 1946 г. те са поставени на масата на преговорите. 

Тези проблеми са широко и задълбочено изследвани в бъл-
гарската историография1 и няма да се спирам на тях, а само ще 
маркирам основните моменти в работата на българското прави-
телство и общественост с оглед на поставената тема и следващо-
то изложение. 

Активността на правителство в тази посока се засилва в 
началото на 1946 г. и бележи нов етап в българо-гръцкия тери-
ториален спор. Дотогава България поддържа изчаквателна по-
зиция спрямо гръцките претенции. От началото на 1946 г. пра-
вителството подготвя и поставя контрапретенции, съгласувани 
със съветската дипломация. Българската позиция се обосновава 
с аргументи от икономически, международноправен и етниче-
ски характер. В края на април е подготвен и на 7 май е внесен в 
Секретариата на СМВнР в Париж Меморандум на българското 
правителство, който отразява официалното становище по тери-
ториалните, репарационните и стопанските въпроси. В този ден 
започва обсъждането на мирния договор с България и в Париж 
пристига и българска парламентарна делегация начело с предсе-
дателя на Народното събрание – Васил Коларов, която развива 
активна дейност за защита на българската позиция, особено за 
Западна Тракия, както на дипломатическо равнище, така и пред 
широката международна общественост. 

През юни, непосредствено преди втория етап на Парижката 
сесия, в отговор на новите гръцки претенции по договора за мир с 
България, правителството подготвя и внася и още един документ: 
„Допълнително изложение към Меморандума до Съвета на че-
тиримата министри на външните работи”. В. Коларов продължа-
ва своята активна дейност. Все повече с тракийския проблем се 
ангажира и обществото в България. Активизира се тракийската 
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емиграция – възраждат се надежди за връщане по родните места 
на тракийските бежанци.

Хасковският регион, и четирите околии, приемат на някол-
ко вълни хиляди бежанци от Източна Тракия и от Беломорието, 
Мала Азия и Македония. Най-голям е броят на тези от Запад-
на Тракия след 1920 г.2 В началото на октомври 1944 г. е подета 
инициатива за възстановяване на тракийските благотворителни 
културно-просветнидружества. На 24 декември 1944 г. в София 
се провежда конференция с участието на 25 делегати на тракий-
ските благотворителни културно-просветни дружества, тя взема 
решение за възстановяване на организацията и избира ръковод-
ни органи. Хасковските тракийци обявават възстановяването на 
организацията си през ноември 1944 г., а едновременно с това и 
подкрепата си за правителството на Отечествения фронт. Друже-
ство „Тракия” в Свиленград е възобновено с 61 членове и изпра-
ща 2 делегати на националната конференция в София /до 1939 
г. е наброявало 600 човека/.3 Възстановена е и организацията в 
Харманли и околията и в началото на 1946 г. двете организации 
наброяват общо 1650 членове, както и в други селища на реги-
она.4 Хасковската организация на тракийските бежанци по това 
време брои 600 члена.5

На 30 октомври 1945 г. излиза брой 1 на в. „Тракийска дума” 
– орган на тракийската емиграция в Хасково с главен редактор 
Стаю Кирев. Вестникът си поставя за цел да достигне до всеки 
от тракийските бежанци в региона и: „ ... да даде място на проку-
дените чеда на родината и централизира преди всичко ония скри-
ти сили, легнали в основата на благородната славянска душа....”6 
Издадени са общо 9 броя до 20 февруари 1946 г., но още в нача-
лото вестникът обявява надеждите за връщане по родните места 
и твърдата си подкрепа за ОФ: „Ние трябва да бъдем уверени, че 
само ОФ власт ще може да обнови живота ни и осигури щастлив 
изход в мира и ни върне в родните огнища веднъж завинаги и се 
спасим от това наше бежанство.”7В уводната статия на брой 4, 
под заглавие „Тракийският въпрос вчера и днес”, за първи път в 
прав текст се казва, че тракийският въпрос ще бъде поставен на 
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предстоящата мирна конференция: „Ясно е, че въпросът може и 
трябва да бъде разрешен по мирен начин, като се има предвид, че 
петстотинте хиляди бежанци – тракийци от Беломорието и Запад-
на Тракия, са дълбоко уверени, че на предстоящата мирна кон-
ференция ще бъде поставен на преден план. Ние сме уверени, че 
бежанците ще бъдат правилно разбрани и се направи всичко въз-
можно за тяхното възвръщане по родните места.”8 В същия брой 
е публикувано Окръжно № 1 от 16 ноември 1945 г. на Тракийска-
та организация в Хасково за подпомагане издаването на вестника, 
в което се казва следното: „Крайно време, чрез вестника ни, да 
затегнем още по-здраво организациите ни по места и направим 
всичко възможно, щото тракийският въпрос – нашата справед-
лива кауза – да стане достояние на великите демокрации и на 
всички свободолюбиви народи.”9 Надежда за справедливо реше-
ние е изразена и в дописка на тракийци от Сименовград: „Ние се 
надяваме и сме дълбоко убедени, че народното правителство на 
Отечествения фронт ще направи достояние тракийския въпрос 
на предстоящата мирна конференция, който е и общобългарски 
такъв, ще получи своето правилно и окончателно разрешение, за 
да можем тракийци да се върнем по родните места.”10 Така вест-
никът всъщност за първи път публично заявява очакванията за 
поставяне и разрешаване на тракийския въпрос на предстоящата 
мирна конференция.

Трябва да отбележим, че по отношение на гръцките пре-
тенции към България още през 1945 г. публикуват статии и два-
та вестника, които излизат по това време в Хасково: „Народна 
борба” – орган на Окръжния комитет на Отечествения фронт, 
и „Клас” – орган на Околийската земеделска дружба. Те са по-
дписани с различни псевдоними, но автор на повечето от тях е 
известният хасковски журналист-анархист Делчо Василев. В тях 
обаче не се говори за конкретни очаквани решения – те са само 
отговор на несправедливите нападки срещу България и българ-
ския народ и действията на управляващите в Гърция, които на-
стройват общественото мнение в посока на стратегическа промя-
на на границата с България /до Стара планина/.11
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В началото на 1946 г. българо-гръцкият спор навлиза в нов 
етап и българското правителство предприема конкретни и ак-
тивни действия, като поставя контрапретенции спрямо Гърция, 
съгласувани със съветската дипломация.12 След проведените две 
национални конференции /24 декември 1944 г. в София и 25 март 
1945 г. в Асеновград/ все повече се активизира и Тракийската 
организация в страната. На втората национална конференция се 
формулирани основните задачи и направления за работа на орга-
низацията, между които и разрешаването на тракийския въпрос 
и връщането на тракийци по родните места по пътя „на братския 
съюз с южните славяни и разбирателство с демократичните съ-
седни държави, дело на демократичните балкански народи.” През 
ноември 1945 г. се провеждат районни конференции в Стара За-
гора, Ямбол, Хасково и Бургас с доклади на членове на Централ-
ното ръководство „Вътрешното и международното положение на 
България и Тракийския въпрос”, като се поставят проблемите и 
на новите тракийци-бежанци, завърнали се от Беломорието през 
есента на 1944 г. От пролетта на 1946 г. започва активна дейност 
по подготовка на Меморандум и изпращане на специална делега-
ция до мирната конференция в Париж. От 1 май 1946 г. започва 
издаването на в. „Тракийска дума” – вече централен орган на тра-
кийската организацияв страната.13

Засилва се и дейността на тракийската организация в Хаско-
во. На 28 април 1946 г. е проведено голямо тракийско събрание 
в Хасково, на което говорят Никола Спиров /председател на Тра-
кийската организация в България/, Георги Хълчев /известен тра-
кийски деец и народен представител от Пловдив/ и Иван Ангелов 
– пом.-кмет на Пловдив и председател на фонд “Тракийско дело”. 
Н. Спиров прочита подготвения от ЦК Меморандум за справед-
ливите искания на тракийци да се завърнат по родните места. Съ-
бранието гласува резолюция за одобрение на двата Меморандума 
и телеграми до: Парижката конференция, Националния комитет 
на Отечествения фронт, българските правителствени институции 
и държавници, политическите представители на Англия и Амери-
ка и пълномощните министри на СССР и Франция в България.14 
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По това време се активизира тракийската емиграция и в дру-
гите три околии. Така например околийският управител на Ивай-
ловград в докладите си за периода май-юли съобщава следното: 
“Особено раздвижване и повишен интерес се забелязва при по-
ставяне от правителството искането за Беломорието, защото поч-
ти изцяло населението на околията е тракийско и този въпрос го 
силно вълнува. Това издига и престижа на правителството.”15

Вестник „Народна борба” публикува статия на Милуш Х. 
Костов под заглавие “Западна Тракия е наша”. Авторът прави ис-
торически преглед на съдбата на Западна Тракия от Балканските 
войни до 1945 г. и в заключение казва следното: “За нас, следова-
телно, Западна Тракия е необходима не от стратегическа гледна 
точка, както се аргументира Гърция, а от политически, стопански 
и културни съображения. Днес, обаче, ние се надяваме, че вели-
ките сили ще погледнат трезво и обективно на Тракийския въпрос 
– ще го разрешат в полза на справедливостта. А справедливостта 
е на наша страна – на страната на тракийци и на България.”16

На 16 юни 1946 г. в Хасково се провежда голям събор на На-
роден съюз „Звено”, на който говорят министър-председателят К. 
Георгиев, П. Попзлатев и Георги Кулишев. Последният представя 
“нашето искане за излаз на Бяло море и дълбоката вяра, че ние 
ще го получим.”17 

„Народна борба“ продължава да публикува материали, свър-
зани с българската позиция за Западна Тракия.В статия под за-
главие “За Западна Тракия” на В. Ангелов се казва следното: „За 
България Западна Тракия има първостепенно стопанско значе-
ние. Единственото правилно разрешение в сегашния момент на 
този важен въпрос е да се възвърне несправедливо отнетата За-
падна Тракия към територията на България.18

На 23 юни 1946 г. в Хасково е свикан многохиляден митинг 
от Тракийската организация. Говорят Мата Тюркеджиева /наро-
ден представител от Кърджалийската колегия/ и полк. Ламби Да-
наилов. Митингът е открит от председателя на Хасковската град-
ска тракийска организация Георги Сапунаров. В речта си Мара 
Тюркеджиева казва: “Днес вниманието на всички е обърнато към 
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Париж. Последните сведения говорят за едно благоприятно раз-
решение на Тракийският въпрос. Българският народ даде доста-
тъчно доказателства, че заслужава по-добра съдба....” Следва реч 
на полк Л. Данаилов по тракийския въпрос. И двамата в словата 
си изтъкват ролята и необходимостта от единство на ОФ във въ-
трешнополитически план и значението на позицията на СССР в 
подкрепа на българските искания, като се отбелязва също и под-
крепата на Полша, Франция и др. Гласувани са резолюция за одо-
брение на двата Меморандума и телеграми с исканията за връ-
щане на Западна Тракия на България. Както в речите, така и в 
резолюцията на митинга, опозицията е заклеймена.19

Вестник „Народна борба” широко отразява действията на 
тракийската емиграция в целия регион. През юли е публикувана 
статия на Стаю Кирев под заглавие „Мирната конференция”, в 
която авторът казва следното: “За да завърши благополучно този 
голям процес на едно справедливо разпределение на народите и 
еднаж завинаги да се премахнат яжбите и националната умраза 
между тях, трябва, преди всичко, представителите на великите 
сили да се вслушат в справедливия зов на по-малките, които още 
от създаването на човешката история са били винаги и всякога 
разменна монета в ръцете на големите империалистически дър-
жави.”20

Подробно са отразени митинги и публични събрания и изяви 
в различни селища на региона. В Ивайловград последователно се 
провеждат митинги на тракийската емиграция на 5 и 24 юли, на 
26 юли – в селата на околията Мандрица, Пелевун, Железино и 
др., а на 11 август – общ събор в Ивайловград.21На 20 юли 1946 
г. е големият събор в Кърджали, където присъстват представи-
тели на тракийци от цялата страна и който излъчва делегацията 
на Тракийската организация за Париж: Никола Спиров, Димитър 
Маджаров и полк. Ламби Данаилов.

Последователно излизат няколко уводни статии на Петър Па-
рапанов във вестника за откриването на Парижката конференция 
и за представянето на българската правителствена делегация на 
заседанието, в които се подчертава защитата на българските ис-
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кания, получена от страна както на съветския външен министър, 
така и от представителите на Полша /Жимовски/ и Украйна /Ма-
нуилски/. 22 Голямо публично събрание на тракийската емиграция 
в Хасково е свикано на 22 септември 1946 г., на което се отчитат 
делегатите на организацията на Парижката конференция. Първи 
говори Никола Спиров за срещите с делегати на конфренцията 
и общественици. Посрещнати резервирано от журналисти и об-
щественици в Париж, те установяват непознаване на тракийския 
въпрос, резултат и от засилената гръцка пропаганда. След разго-
ворите много от журналистите са представили правдиво въпроса 
във своите вестници. Спиров цитира следните издания: “Le soir”, 
който публикува статия под заглавие “Бежанците издигат лозунг: 
“Върнете нашия роден край”, илюстриран със снимки от тракий-
ските манифестации; “Paris” публикува няколко статии по тра-
кийския въпрос. Тракийските делегати провеждат неофициални 
разговори с представители на различни делегации, получили са 
обещание за подкрепа от австралийската делегация. Те участват в 
пресконференцията със 120 чужди журналисти, организирана от 
българската правителствена делегация. Също така те са направи-
ли и писмено изложение до отделните комисии на конференция-
та. За краткото време са извършили широка разяснителна работа 
за популяризиране на тракийския въпрос и конкретните позиции 
на България за Западна Тракия. В словото си тракийският войво-
да Димитър Маджаров казва, че тракийският въпрос е поставен 
на масата на преговорите. Полк. Л. Данаилов се спира на проекта 
на договора за мир член по член и изразява вяра за правилното 
разрешаване на тракийския въпрос.23

Изключителната активност на тракийската емиграция в ре-
гиона е пряко свързана с активизиране дейността на българското 
правителство в навечерието на конференцията в Париж и кон-
кретното поставяне на въпросите за връщане на Западна Траки-
яна България и излаз на Бяло море. Обосновани с историческите 
и етнически права на българите за тези земи, с аргументи за сто-
панското развитие на страната, те отразяват и надеждата на хиля-
ди бежанци за връщане по родните места, от които са прокудени. 
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Публичните събрания и митинги приключват с наближаващия 
край на заседанията на конференцията. Тракийската емиграция 
се ориентира към организационна дейност, но до края на 1946 г. 
все още таи надежда за благоприятно и справедливо решение на 
тракийския въпрос. Тракийската емиграция в Хасково през ноем-
ври и декември 1946 г. съсредоточава своето внимание върхуор-
ганизационна дейност: подготовка за участие и избор на делегати 
за конгреса, разглеждане устава на организацията, учредяване на 
кооперация “Тракия” и други текущи въпроси. Тракийските бе-
жанци продължават да следят с повишен интерес заседанията на 
конференцията в Париж и Ню Йорк: “Всяка реплика на съветски-
те делегати в защита на справедливата българска кауза вълнува 
техния славянски дух и вдъхва вяра в бъдещето. Организатора 
при ЦК на организацията Панчо Джелепов говори в Клуба пред 
тракийците в града ни, като направи изчерпателен преглед на 
Тракийския въпрос, както е бил разгледан на мирната конферен-
ция в Париж.”24

Последните уточнения и изменения на текстовете на мир-
ните договориса направени на Нюйоркската сесия на СМВнР /4 
ноември - 12 декември 1946 г./ На 10 февруари 1947 г. в Париж е 
официалната церемония по подписване на мирния договор с Бъл-
гария, ратифициран от ВНС на 25 август 1947 г. и в сила от 15 
септември с.г. Страната ни не успява да постигне решение на тра-
кийския въпрос така, както го поставя на мирната конференция в 
Париж, но запазва териториалната си цялост и парира аспираци-
ите на гръцката страна. Активността и действията на тракийската 
емиграция в страната, в това число и на бежанците от Хасковския 
регион, наред с изключителната активност на българското пра-
вителство и дипломация, успяват да популяризират пред евро-
пейската и световната общественост справедливата национална 
кауза на страната ни по отношение на Западна Тракия. 
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Хасково, манифестация на тракийци, 
вероятно през пролетта на 1945 г.
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ХАСКОВО, 1 МАЙ 1946 Г. – Манифестира 
Тракийската организация в Хасково
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Димитър Маджаров, войводата (първи отляво надясно), 
Никола Спиров (първи отдясно наляво), Ламби 

Данаилов (втори ред) и Петко Караделков (трети ред), 
приветствани от облечени в народни носии граждани
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Граждани в тракийски народни носии по време 
на събор в Кърджали с членовете на Българската 
тракийска народна делегация: Ламби Данаилов 

(първи отляво надясно), Никола Спиров (в средата) 
и Димитър Маджаров, войводата (вдясно). 

ЦДА,ф.718, оп.1, а.е.38
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Делегацията на Тракийската организация 
на път за Париж на среща с Георги Димитров

На среща с Г. Димитров, първи ред отляво надясно: първи – 
Димитър Маджаров, трети – полк. Ламби Данаилов, пети - Никола 
Спиров, шести – Георги Димитров в разговор с Добри Терепешев, 

единадести – Никола Костадинов



17
0

На среща с Г. Димитров, първи ред отляво надясно: втори – Димитър Маджаров, 
четвърти – полк. Ламби Данаилов, пети – Добри Терпешев, зад него – Никола Спиров, 

шести – Георги Димитров, единадесети – Никола Костадинов



171



172

На преден план отляво надясно: 
полк. Ламби Данаилов, Никола Спиров в разговор 

с Георги Димитров, Цола Драгойчева и Добри Терпешев

* Фотографиите са предоставени от Държавен архив-Хасково:
 ДА-Х, ф. 860, оп. 2, а. е. 15;ЦДА,ф.718, оп.1, а.е. 38


