Декларация на ПК Тракия

Днес на свое извънредно заседание Централният съвет на ПК „Тракия” прие единодушно следната:
ДЕКЛАРАЦИЯ
Изразяваме несъгласие срещу разпространеното Решение на ТД „Димитър Маджаров“, гр. Кърджали от
23.02.2017 г.
Остро протестираме срещу невярното съдържание в много от пасажите в него, както и срещу опетняване на
цитираните имена и намеци за тракийци, които почтено са изградили име на честни и достойни граждани в
обществото.
ПК „Тракия“ функционира в съответствие със законите на Република България и е регистрирана от СГС на
19.04.2001 г., въз основа на Учредителен акт и решение от 24.01.2001 г. Това учредяване е осъзната нужда и е
в съзвучие с разпратено още на 11.03.1931 г. Окръжно на ръководството на Комитета за свободата на Тракия
за участие на тракийски депутати за защита на специфичните интереси на тракийските емигранти.
Взетото решение за участие в Коалиция „БСП за България“ на избори за 44-то НС на 26.03.2017 г. е уставно и
легитимно. Потвърдено от всички съпътстващи регистрацията в ЦИК документи, издадени от оторизирани
държавни органи. В противен случай регистрацията щеше да бъде отказана.
Кандидат-депутатите са номинирани, съгласно изработени и утвърдени критерии за избор.
На съвместно заседание на ЦР на СТДБ и ЦС на ПК „Тракия“ от 14.02.2017 се прие и утвърди информацията за
подписаното коалиционно споразумение. На същото съвместно заседание се формулираха и утвърдиха
политическите цели на ПК „Тракия“ и тракийското движение за участие в парламентарните избори за 44-то НС
и разширяване на присъствието на тракийци в управленските структури на държавата за решаване на
специфичните тракийски въпроси.
Изопачаването на фактите в условията на започналата предизборна кампания ни карат да мислим, че авторите
на материала работят за интереси, които нямат нищо общо с тракийската кауза, изложена в Идейната
платформа на ПК „Тракия“. Същата е в пълно съзвучие с целите и задачите на СТДБ и на цялото тракийско
движение с неговите структурни части.
Мястото за споделяне на различно мнение беше на упоменатото съвместно заседание, а не тиражиране в
медиите.
В какво качество УС на ТД „Димитър Маджаров“, гр. Кърджали взема решение и говори от името на всички
клубове и секции, както и такива, които попадат в други области. Кога е взето решението, кой е присъствал и
с колко гласа е утвърдено? И дали става дума за УС?
Не за първи път ТД „Димитър Маджаров“, гр. Кърджали и неговият председател не се съобразяват с взетите
общи решения и действат срещу тях. Така беше на местните избори 2011 г. и 2015 г. Така беше и на
президентските избори, когато подкрепяхме двойката Ивайло Калфин-Стефан Данаилов. Така е и сега за
предстоящите на 26.03.2017 г. избори за 44-то НС.
В съответствие с изложените горе факти, се обръщаме към СТДБ и неговото Централно ръководство, като
настояваме да вземе отношение по въпроса и да публикува опровержение в същите медии.
Настояваме от ръководството на ТД „Димитър Маджаров“, гр. Кърджали да се изиска обяснение за
несъгласуваните и вредни действия.
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