
НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ

През есента на 1913 година в Беломорска Тракия, слънцето на 
надеждата изгасва завинаги. Стотици хиляди българи са 
прокудени от родните си места а неуспелите да тръгнат са 
зверски избити. Деца, старци, жени и мъже са посечени от 
ятаганите на Енвер Паша и неговата войска. Вестта се
разнася навсякъде и така хората кръщават мястото - „Армаган -
долината на смъртта“.
Керван от над 50 000 души се насочва към пределите на Стара 
България. Колцина от тях достигат до река Арда, но само шепа 
хора успяват да я пресекат. 

100 години по-късно започва НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ за създаването 
на епичен филм за съдбата на тракийските бежанци. Нека всеки 
научи за тази нечовешка трагедия. Нека всеки се помоли на 
своят Бог за тези нещастни хора попаднали в ада на жестоката 
омраза. 

Тракийско дружество „Георги Сапунаров“ – гр. Хасково, със 
съдействието на Община Ивайловград и Тракийско дружество 
„Тракия“ – гр. Свиленград, Ви кани да се присъедините към 
НАЦИОНАЛНАТА НИ КАМПАНИЯ за събиране на средства за допълване 
на бюджета, за реализацията на филмовия проект „Армаган – 
долината на смъртта“.

Със специалното участие на Калин Сърменов, Деян Донков, Радина 
Кърджилова, Деси Добрева, Август Попов, Симеон Владов, Деница 
Шопова, Росица Караджова и много други. 

Нека всички заедно да направим нещо, което да запечата 
завинаги, тази тежка драма от историята на българският народ.

Заглавие: „Армаган - долината на смъртта“
Продукция: България
Медия: Кино, ДВД, Телевизия, Интернет, Фестивали
Формат: Пълнометражен игрален филм
Продуцент: Тракийско дружество - „Георги Сапунаров“ - гр. Х-во
Режисьор: Живко Ботев
Сценарий: Росица Караджова
Редактор сценарий: Цветомир Матев
С помощта на: Добромира Тодорова и Кирил Сарджев
Жанр: Драма, исторически
Продължителност: 90 минути

Можете да направите своите дарения по следните три 
начина:



1.ProCreditBank – клиентски номер - 372774
клон издател - Хасково BG 35PRCB92301037277412

2. Paypal: rosipay@mail.bg

3.ePay: клиентски номер – 6756658789

Възползвайте се от вашите дарения си, за да получите от 
продукти ни. Вижте нашите предложения:

1. Можете да закупите ЗЛАТЕН БИЛЕТ за премиерата на филма, с 
присъствие на коктейла със звездите – при дарение от 
минимум 20 лв. Предварително закупилите ЗЛАТЕН БИЛЕТ, 
получават своя билет след уточняване на датата на 
премиерата на филма, на посочен адрес, по куриер, за 
лична сметка или лично от офиса на Тракийско дружество – 
Георги Сапунаров. ВНИМАНИЕ! Броят е ограничен! /Посочете 
начина начина на дарение, изпратете адрес за обратна 
връзка и желания от вас артикул на посочените имейл 
адреси/

2. Можете за закупите DVD – при дарение от минимум 10 лв. 
Предварително закупилите DVD носител, трябва да знаят че 
официалното разпространение на DVD-тата ще бъде след 
слизането на филма от КИНОЕКРАНИТЕ. Получавате своя 
артикул на посочен адрес, по куриер, за лична сметка или 
лично от офиса на Тракийско дружество – Георги Сапунаров. 
/Посочете начина начина на дарение, изпратете адрес за 
обратна връзка и желания от вас артикул на посочените 
имейл адреси/

3. Можете за закупите CD с музиката от филма – при дарение 
от минимум 5 лв. Предварително закупилите CD носители, 
получават своя артикул след излизането на филма по 
КИНОСАЛОНИТЕ, на посочен адрес, по куриер, за лична 
сметка или лично от офиса на Тракийско дружество – Георги 
Сапунаров. /Посочете начина начина на дарение, изпратете 
адрес за обратна връзка и желания от вас артикул на 
посочените имейл адреси/

4. Можете да закупите рекламен постер на филма, с автограф 
от звездите – при дарение от минимум 5 лв. Предварително 
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закупилите рекламен постер, получават своя артикул след 
излизането на филма по КИНОСАЛОНИТЕ, на посочен адрес, по 
куриер, за лична сметка или лично от офиса на Тракийско 
дружество – Георги Сапунаров. /Посочете начина начина на 
дарение, изпратете адрес за обратна връзка и желания от 
вас артикул на посочените имейл адреси/

Можете да дарите всякаква сума без да желаете нищо от 
горепосочените предложения. 

Дарителите които искат да се включат като ДОБРОВОЛЦИ в 
продукцията - в екип или статисти, имат пълното право на това 
и могат да го заявят, оставяйки координати за обратна връзка и 
позицията която желаят да заемат в екипа, на посочените имейл 
адреси. 

Освен от средства заснемането на филма се нуждае и от костюми, 
реквизит и човешки ресурс. 

Даренията и приходите са контролирани от Тракийско дружество – 
Георги Сапунаров и за всеки разход или приход, се осъществява 
отчетна дейност пред членовете. Всички приходи от филма, ще 
бъдат за тракийските организации и инвеститорите, процентово 
разпределени в зависимост от инвестицията или даренията им.

Всички рекламодатели и дарители ще бъдат изписани във 
финалните надписи на филма и рекламно представени на всички 
премиери и презентации. 

За контакти и въпроси:...
Тракийско дружество "Георги Сапунаров“ – гр. Хасково:
адрес: гр. Хасково, ул. Бургас 23
ел. поща: trakia_hs@abv.bg  trakiiskodrujestvohaskovo@gmail.com
 
телефон: 038 664379 – Анета Георгиева - секретар
телефон: 0896 395939 – Добромира Тодорова – координатор проект

Страница във facebook – Тракийско дружество - Хасково
Страница във facebook – Армаган – долината на смъртта
Група във facebook – Армаган – долината на смъртта
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