
Тракийско дружество „Петър Васков” – Първомай  

празнува 100 години от основаването си 
 

   На 23 май 2022 г., в градината на дружеството, развълнувани, потомците на 

първомайските тракийци - членове на Тракийско дружество „Петър Васков“ 

отпразнуваха с торта и шампанско своя 100-годишен юбилей.  

   Гости на събитието бяха Николай Митков – кмет на Община Първомай, 

Радослава Ставрева – заместник-кмет на Община Първомай, Атанаска Симеонова 

– общински съветник и Ана Сиракова – Председател на О„НЧ Св. Св. Кирил и 

Методий“ гр. Първомай. 

   С празничен водосвет за здраве и благоденствие, отслужен от Негово 

Високоблагоговейство отец Георги Томов, започна вековният юбилей. Величка 

Стойчева - председател на дружеството поздрави присъстващите. Приветствие 

към потомците на тракийци отправи кмета на общината Николай Митков – 

„Пожелавам Ви да продължите все така сплотени и единни, да съхраните 

родовата си памет, поддържайки огъня на знанието и да обогатявате духовния и 

културен живот в общината…”. Поздравителен адрес поднесе и Ана Сиракова. 

   Председателят на дружеството г-жа Величка Стойчева връчи паметни грамоти 

на осем първомайски тракийци на достолепна възраст. Те бяха отличени за 

дългогодишно членство и принос за съхраняване на традициите. 

   Кратка музикално-танцова програма изнесоха фолклорна певческа формация 

„Евтерпа“ - ПГСС „Васил Левски“ и фолклорен танцов състав „Българче“ на СУ 

„Проф. д-р Асен Златаров“. 

   Тракийското дружество - Първомай, /тогава Борисовград/ възниква в защита 

интересите на българите бежанци от Източна и Беломорска Тракия. 

Многобройни са свидетелствата за тежката участ на бежанците, намерили 

подслон при своите братя в България. В Първомай се оформя т. нар. Бежанска 

Тракийска махала. На 23 май 1922 г. тракийците основават свое културно – 

просветно Дружество и го наричат „Тракия“. Благодарение на силната им воля и 

неугасимата надежда е съхранен не само животът, но и миналото, паметта и 

българският род. Една от главните цели залегнали в устава на дружеството е 

съхраняване на историческата истина за Тракия и опазване на тракийското 

културно наследство. 

   Днес патрон на дружеството е Петър Васков - член на окръжния революционен 

комитет в Одрин, войвода в Демирхисарско по време на Илинденско-

Преображенското въстание. Петър Васков загива в неравен бой с многоброен 

турски аскер. Така завършва младия си бурен живот безумно преданият на делото 

за свободата на Тракия Петър Васков. 

   Вече четири поколения първомайски тракийци са верни на своите корени, 

„защото няма бъдеще оня народ, който не знае миналото си!” А величието на 

тракийския дух е изразено в девиза: „Не забравяйте, но не отмъщавайте.“ 

   Историята на Тракийското движение в България е неделима част от историята 

на българския народ, която всички съвременници сме длъжни да познаваме, за да 

имаме верен ориентир за минало, настояще и бъдеще. 


