
Заседание на ръководството на ПК Тракия 
 
 

На свое заседание в събота, 14.03.2015 г., ръководството на ПК „Тракия“ разгледа и прие решения във връзка 
с предстоящите местни избори. 

Бе приета платформата на партията, принципите и критериите за участие в изборите. 

Бе заявено, че 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. 

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). 
• Недопускане на ксенофобия, дискриминация на база пол, раса, образование и вероизповедание; толерантност 
към отделните религиозни общности. 

Ще бъдат подкрепени: 
1. Борбата срещу престъпността и негативните обществени явления. 
2. Патриотичните нагласи и българското самосъзнание на младите хора и местното население. 
3. Православната църква в усилията й за утвърждаване на духовните ценности и морал. 
4. Дейността на читалищата като центрове за патриотична, културно-просветна, информационна и 
възпитателна дейност. 
5. Инициативите, свързани с изграждането на материална база за спорт и култура. 

В рамките на правомощията на представителите на ПК „Тракия“ от кметове и общински съветници ще се изисква 
да 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 бъдат осигурени  и 
необходимите нагледни материали. 

Бе утвърден и предизборният лозунг: „Единни за просперитета на родния край”. 

Прие се решение за самостоятелно участие в изборите, като ПК "Тракия" е отворен за всички, които приемат 
платформата и не се основават на етнически, верски или ксенофобски принцип. 

 


