
ПЛАТФОРМА НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ТРАКИЯ” 
ЗА МЕСТНИ ИЗБОРИ 2015 

І. Цели на ПП „ТРАКИЯ” на местните избори. 

ПП „Тракия” отстоява приоритетите, обединяващи тракийци като част от българския народ. Те са и в основата 
на тяхната организация – Съюза на тракийските дружества в България, създадена преди 119 години с активното 
участие на националния ни герой Капитан Петко Войвода. 
Тракийската организация защитава историческата истина за съдбата на Източна и Беломорска Тракия и брани 
интересите на тракийските бежанци, малоазийските българи и на техните потомци. Развива активна, 
родолюбива дейност: организира чествания, отбелязва годишнини, свързани с паметни събития от героичното 
ни минало; изгражда паметници на национални герои, дали живота си за свободата на Тракия и на България. 
Днес, когато страната ни е пълноправен член на ЕС и активно участва в интеграционните процеси на Балканите 
и в Европа, СТДБ издига повелята, завещана от предците ни: 

„Не забравяйте, но не отмъщавайте!” 

Съвместно с регионална асоциация на общините /РАО/ "Тракия" ще работим за развитието на  еврорегион 
„Тракия”, която е в хармония със стратегията на ЕС „Европа на регионите”. 
Изграждането на еврорегион „Тракия” ще даде възможност за разгръщането на широки интеграционни 
стопански, обществени и културни инициативи и проекти; ще доведе до развитие и просперитет на всички 
населени места в региона, в т.ч. и на тези, които не попадат в съвременните държавни граници на България, 
но са родните населени места на хиляди тракийци. Населението на тези райони ще има възможност да опознае 
своите герои, своята история и своя произход. Така ще се поставят темелите на съвместното съжителство. Така 
ще се възродят културните традиции и фолклорът. Така истината по тракийския въпрос ще се реабилитира. 

ІІ. Принципи за отстояване. 

Кметовете и общинските съветници, избрани с платформата на ПК „Тракия” в своята дейност ще се ръководят 
от следните правила: 

• Прозрачно управление на общините и населените места и борба срещу корупцията. 
• Периодичен отчет пред избирателите за поетите предизборни ангажименти. 
• Постигане на консенсус по въпроси с приоритетно значение за населението в съответния град без 

политическа партизанщина и лобизъм. 
• Защита на интересите на тракийци и наследници им по отношение на техните социални, културни и 

граждански права. 
• Подпомагане на местни инициативи, свързани с изграждането на паметници, с читалищната дейност и 

други културни прояви (Ден на Тракия, тържества, чествания, събори, родови и землячески срещи). 
• Разширяване и утвърждаване на РАО "Тракия" като инструмент за икономическо съживяване и 

развитие на тракийските общини. 
• Недопускане на ксенофобия, дискриминация на база пол, раса, образование и вероизповедание; 

толерантност към отделните религиозни общности. 

ІІІ. Практически задачи за решаване. 

В рамките на правомощията на нашите представители като кметове и общински съветници ние ще 
отстояваме: 

• Изготвяне на програми за подпомагане на стари хора, инвалиди и др. в неравностойно положение. 
• Достъп до качествено образование и здравеопазване в малките населени места 
• Привличане на инвестиции и откриване на нови работни места. 

В рамките на правомощията на нашите представители като кметове и общински съветници ние ще 
подкрепяме: 



• Борбата срещу престъпността и негативните обществени явления. 
• Патриотичните нагласи и българското самосъзнание на младите хора и местното население. 
• Православната църква в усилията й за утвърждаване на духовните ценности и морал. 
• Дейността на читалищата като центрове за патриотична, културно-просветна, информационна и 

възпитателна дейност. 
• Инициативите, свързани с изграждането на материална база за спорт и култура. 

В рамките на правомощията на нашите представители като кметове и общински съветници ние ще изискваме: 

1. Да се включат в учебните планове часове (или в „Час на класния”), в които децата да се запознават с 
историята и героите на Илинденско-Преображенското въстание и тракийското движение, като ще осигурим и 
необходимите нагледни материали. 

Нашият предизборен лозунг е: 

„Единни за просперитета на родния край”" 

 


