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До  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Х А С К О В О

ДОКЛАДНА  ЗАпИСКА
От  Митко Полихронов, зам. председател на Общински съвет –

Хасково, и Димитър  Шалапатов, общински съветник от ПП „ГЕРБ“ 

ОТНОСНО: Удостояване със званието „Почетен  
 гражданин на Хасково”
Уважаеми колеги общински съветници,
Предлагаме на Вашето внимание  кандидатурата на доцент д-р  Ки-

рил Бакърджиев за удостояване  със званието „Почетен гражданин на 
Хасково”-посмъртно, издигната от инициативен комитет  по случай 100 
години от неговото рождение.

Д-р Кирил Бакърджиев е роден на 20 април 1918 г. в село Доганхи-
сар - Беломорска Тракия, тогава в пределите на Царство България. Само 
пет години по-късно след започналите гонения над българското населе-
ние от гръцките власти семейството му е принудено да избяга в България, 
в град Хасково. Въпреки трудния живот, който има, Кирил успява да за-
върши духовна семинария, а по-късно и ветеринарна медицина в Софий-
ския университет. 

Веднага след завършването си започва да работи в селекционен 
център на БНА в град Кърджали. Достига във военната йерархия до чин 
полковник. През 1953 г. излиза постановление на МС за укрепване на 
селското стопанство. Д-р Кирил Бакърджиев се премества в Хасково и 
работи като ветеринарен лекар. Става директор на Ветеринарно-меди-
цинския център в града. Развитието и съхранението на животновъдството 
в граничен район е изключително отговорна работа. Кирил Бакърджиев 
превръща практическите си наблюдения в научни разработки. Защищава 
степените младши и старши научен сътрудник, за да достигне и до док-
торската си дисертация. Той е първият доктор на ветеринарно-медицин-
ските науки в Южна България.

Д-р Кирил Бакърджиев е един от хилядите тракийски българи, пре-
живели бежанството, носещи в сърцето си свидния спомен за родната 
Тракия. Той приема като мисия съхранението и предаването на много 
хора истината за тракийския въпрос - тема, която за литературата и учеб-
ниците беше табу, а историческата наука я премълчаваше с десетилетия. 

В продължение на шестдесет години, съзнателно, с чувство за дълг, 
д-р Бакърджиев проучва историята, географията, етнологията, народно-
то творчество на родния Доганхисар, отделя много време и влага много 
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енергия, за да изгради надежден щит против избледняването на спомена 
в хода на времето. Превратностите на съдбата често са безмилостни към 
историческото наследство. Енергичен по природа, д-р Бакърджиев дъл-
ги години е в ръководството на тракийската организация. Има принос за 
изграждането на Тракийския дом и паметника на Капитан Петко войвода 
в Хасково. Най-съществената част от неговата мисия обаче представлява 
събирателската му дейност - с касетофон в ръка той влиза в почти всеки 
тракийски дом, за да запише личните спомени на стотици хора. Въпреки 
че тези тракийски българи не са между живите, техните потомци разпо-
лагат с разказите им. Тези съхранени спомени представляват исторически  
доказателства за това, което се е случило  в Беломорска Тракия през 1913 
г. и по-късно  през 1920-1925 г. 

Спомените, записани от д-р Кирил Бакърджиев, са бъдещо градиво 
за исторически изследвания. Богатата му изследователска дейност нами-
ра израз в книгите: „Родното село на Капитан Петко войвода“,  „Републи-
ка Доганхисар – Градец; Защита и разгром“ и „Доганхисар - Градец; По 
чужди земи и брегове“.

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,                                                                                    
Животът на д-р Кирил Бакърджиев  е пример за младите негови по-

следователи, които той възпитава в любов към род и родина,  в признател-
ност към Хасково, дало подслон и надежда на бежанците.  С присъщата 
си скромност д-р Бакърджиев никога не е търсил признание. Дарил е по-
голяма част от живота си в работа - да остави жив спомена за Беломорска 
Тракия, откъдето са корените на голяма част от жителите на града ни. 
Считаме, че той заслужава званието „Почетен гражданин на Хасково” - 
посмъртно. В тази връзка предлагаме  Общински съвет – Хасково да взе-
ме следното     

РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал.1, т.22  от ЗМСМА и чл. 4, ал.1, т. 22 от Пра-

вилника за организацията и дейността на Общинския съвет, Общински 
съвет - Хасково удостоява със званието „Почетен гражданин на Хасково”- 
посмъртно, доцент д-р Кирил  Бакърджиев.

 Митко Полихронов, зам. председател на ОбС – Хасково,
 Димитър Шалапатов, общински съветник от ПП „ГЕРБ“

РЕШЕНИЕ № 709 / 01.06.2018 г.
На основание чл. 21, ал.1, т.22  от ЗМСМА и чл. 4, ал.1, т. 22 от Пра-

вилника за организацията и дейността на Общинския съвет, Общински 
съвет - Хасково удостоява със званието „Почетен гражданин на Хасково”- 
посмъртно, доцент д-р Кирил  Бакърджиев.



Автори
КОЛЕКТИВ

СБОРНИК
Т Р А К И Я

том VІІI

Редактори: Димитър Шалапатов, Недялко Бакалов

Българска. Първо издание
Формат: 60/84/16

Печатни коли: 19,5

Издават: 
Тракийски научен институт - филиал Хасково

Тракийско дружество „Георги Сапунаров”

Предпечатна подготовка: „ДИЕМ 3” - Хасково
Печат: „Абагар“ АД - Велико Търново

За контакти: тел.: 0886412260 и e-mail: d.shalapatov@abv.bg




