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Организационен комитет 

Деян Янчев, зам.-кмет по "Образование, здравеопазване, култура, туризъм и 

др. дейности към общината" 

Д-р Христо Димов, общественик 

Доцент д-р Валери Йотов (РИМ – Варна) 

Секретар 

Мария Костадинова, отдел Култура, община Бяла 

 

 

10:00-10:30 часа 

Официално откриване на конференцията от инж. Пеньо Ненов, 

кмет на Община Бяла 

 

 

10:30-11:00 часа 

Проф. д-р Светлозар Елдъров 

Причини, същност и динамика на бежанските и изселническите процеси 

на македонските и тракийските българи, 1878 – 1920-те години 

 

11:00-11:20 

Доцент д-р Върбан Тодоров 

Документи за гърците изселници от района на Бяла в ЦДА – София 
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11:20-12:00 часа 

Спомени на беленци за изселническите и бежанските размествания 

 

12:00-12:30 часа  

Бележити беленци 

Академик Николай Тодоров – основоположник на балканистиката като 

самостоятелно направление в българската историческата наука  

(100 години от рождението)  

Димо Трендафилов (кмет на Бяла от 1966 до 1988 ) – спомени  

 

12:30-14:30 

ПАУЗА 

 

Заседание 

14:30-14:50 

Д-р Атанас Орачев (председател на научния съвет на Сдружение 

„Черноморска Странджа“ – Ахтопол) 

Данни за миграции и заселвания по Източностарапланиското крайбрежие 

през Античността и Средновековието 

 

14:50-15:10 

Ива Делева (РИМ - Бургас)  

Бележки към историята на Бяла и региона в контекста на бежанската 

тематика 
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15:10-15:30 

Татяна Щерева (РИМ – Варна) 

Снимки от д-р Мария Лазарова Козарова в Етнографски музей – Варна 

 

15:30-15:50 

Александър Минчев (РИМ – Варна) 

Мавроди Кьосев – бежанец от Тракия и специалист в Лозаро-винарската 

кооперация в Бяла 

 

15:50-16:20  

Валери Йотов (Варна) 

Беленци в началото на ХХ в. – с медалите и кръстовете за храброст; под 

знамената 

 

16:20-17:00 

Спомени на беленци за изселническите и бежанските размествания 

 


