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Притурката «СВЕТЛИНА» е подготвена от ДИМИТЪР  БОРИМЕЧКОВ

  В гр. Болград има три 
стълба, три светини, които 
крепят българския дух в 
Бесарабия и които са сви-
детелство за 200-годиш-
ната история на българите
тук.
   Духовният стълб е ка-
тедралата «СВЕТО ПРЕОБ-
РАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ», по-
строена със средства на 
българските преселници и 
осветена на 15, 16 и 17 ок-
томври 1838 година.
   Образователният стълб 
е гимназията «ГЕОРГИ СА-
ВОВ РАКОВСКИ», открита на 
3 май 1859 година с усили-
ята на първенците в Бол-
град. Тези двата стълба са 
и национални български и 
украински светини, наша 
обща гордост.
   В началото на XXI век, 
по-точно – на 20 октомври 
2012 година – мястото на 
историческата памет заема 
Мемориалът на български-
те опълченци. Този вели-
чествен паметник, постро-
ен с българско участие, е 
открит по инициатива и 
със съдействието на пре-
зидента на Асоциацията на 
българите в Украйна Антон 
КИССЕ и на мнозина наши 

МЕМОРИАЛЪТ НА БЪЛГАРСКИТЕ 
ОПЪЛЧЕНЦИ В БОЛГРАД -

МЯСТО ЗА ПОКЛОНЕНИЕ ПРЕД 
ПАМЕТТА НА ГЕРОИТЕ

сънародници и съмишле-
ници.
   Участието на бесарабски-
те българи в Опълчението 
по време на Освободител-
ната руско-турската война 
1877 – 1878 г. е резултат от 
съхраненото българско на-
родностно самосъзнание.
  Както е известно в Българ-
ското опълчение се за-
писват родолюбиви наши 
сънародници, сред тях са 
Данаил НИКОЛАЕВ, Стефан 
ЛЮБОМСКИ, Аврам ГУД-
ЖЕВ, Стефан КИСОВ, а от с. 

ШОП-ТАРАКЛИЙ са братята 
Олимпий и Павел ПАНОВИ, 
както и опълченецът Ди-
митър КАРАМАЛАК, преми-
нал в Опълчението от руска 
служба.
  Паметникът на наши-
те прапрадеди в Болград, 
участвали в опълченските 
дружини в Освободител-
ната война, наистина е мя-
стото за поклонение пред 
подвига и паметта на геро-
ите, които е родила юначна 
майка от Бесарабия.

СВЕТЛАНА ДРАГНЕВА

   Председателят на 
Българската община в 
Република Молдова Ва-
лентин КУНЕВ обявява 
референдум за акт за 
защита на интересите и 
достоинството на жи-
телите на Тараклийския 
район.
«И това е само една за-
конова стъпка, на коя-
то жителите на района 
имат право.
   В Конституцията и в 
Изборния кодекс на ре-
публиката ни е написа-
но: когато се променят 
вътрешните граници, 
се допитват до народа. 
Така ръководството на 
района, за разлика от 
ръководството на мол-
довския парламент, се 
вслуша в молбата на на-
рода и реши да се допи-

АКТ ЗА ЗАЩИТА  НА ТАРАКЛИЙСКИ РАЙОН

та до него», - отбелязва 
Валентин Кунев.
    В същото време беше 
публикувано заявление 
от представителите на 
българската обществе-
ност в подкрепа на Та-
раклийския район. То 
бе подписано от дваде-
сет и четирима извест-
ни и авторитетни хора 

в държавата, начело с 
В. Кунев. Това заявление 
беше разпространено от 
медиите в навечерието 
на референдума в Та-
раклийския район на 24 
януари 1999 година.

НАТАЛИЯ ПЕТРОВА,
Дружество 

«Родолюбец», София

  Най-българският район 
в Молдова успя да се за-
пази, но имаше опасност 
да изчезне… Позицията 
на местните български 
общности заедно с По-
солството на Република 
България в Кишинев в ли-
цето на посланика Петър 
ВОДЕНСКИ и на други 
български държавни ин-
ституции и обществени 
организации защитиха 
интересите на българи-
те в Молдова.

С ОБЩИ УСИЛИЯ ТАРАКЛИЙСКИЯТ 
РАЙОН БЕ СЪХРАНЕН

   Българските патри-
отични организации в 
Украйна, преди да се 
започне процеса на ад-
министративно-тери-
ториалната реформа, би 
трябвало, използвайки 
горчивия опит на сво-
ите колеги от Молдова, 
да вземат предварител-
ни и решителни мерки 
в защита на интересите 
на своите сънародници. 
Да не чакат, а още днес 

     В края на ХХ век Петър 
ВОДЕНСКИ бе посланик на 
Република България в Ки-
шинев. Дипломатът споде-
ля, че едва не се е стигнало 
до изгонването му от Мол-
дова.
   Посланикът Воденски в 
съдбоносната 1999 година 
застана не само зад права-
та, но и зад достоинството на 
българите в Молдова. На него 
му се падна да осигури ди-
пломатическата подкрепа на 
бесарабските българи в един 
от най-сложните моменти.
   Българският посланик в 
Молдова буквално и много 
елегантно призова Външното 
министерство в София да ра-
боти за неговата идея. Петър 
Воденски: «На първо място 
изтъкнах, че реформата си 
е тяхна вътрешна работа и 
това не се оспорва от никого.
В същото време тази рефор-
ма засяга и район Тараклия 
– район на българите в Мол-

ПЕТЪР ВОДЕНСКИ ЗАСТАНА 
ЗАД БЪЛГАРИТЕ В МОЛДОВА

дова и, като така, България не 
може да не се интересува от
темата. Всички в Молдова 
знаят, че България проявява 
интерес към българите, това 
е било въпрос на разговори 
на всички двустранни сре-
щи на средно, високо и най-
високо равнище…»
  В резултат на тези срещи на 
Петър Воденски с държавни 

лица на България се стига-
ше до разумни компромиси, 
до неприятни моменти в ди-
пломатическия му живот и 
до малки-големи победи на 
посланика, който с огромна 
цена осигури дипломатиче-
ската подкрепа на българите 
в Молдова, мир и спокой-
ствие в страната.

ИВАН ЗАБУНОВ

да се обърнат към пре-
зидента на България, 
към парламента и пра-
вителството, към По-
солството на Република 
България в Киев, които 
могат деликатно и без 
да се наместват във 
вътрешните работи на 
Украйна – да защитят 
интересите на нашите 
бесарабски българи.

Проф. МИХАИЛ СТАНЧЕВ

   Наскоро родолюбивата 
режисьорка Татяна СТА-
НЕВА приключи снимките 
на първия си голям кино-
проект – дебютния пълно-
метражен документален 
филм «МЯСТО НА СИЛАТА». 
Премиерата му предстои 
след няколко седмици в 
София.
   «Вложих не само цялата 

РАЗТЪРСВАЩОТО ПРЕЖИВЯВАНЕ
 В САМОТО «МЯСТО НА СИЛАТА»

   Вицепрезидентът на 
Република България 
Илияна ЙОТОВА предла-
га културен институт и 
национална платформа 
за връзки с българите в 
чужбина.
   Като основна част от по-
литиката с българите в 
чужбина вицепрезидентът 
предлага създаването на 
Български културен ин-
ститут и национална ин-
тернет платформа за 

връзка на сънародниците 

ни помежду им и с българ-

ската държава.

   След задълбочено про-

учване на международ-

ния опит и практиките 
на чуждестранните кул-
турни институти в Бълга-
рия, след срещи с над 80 
интелектуалци, Илияна 
Йотова и екипът й из-
готвиха концепция за 
създаването на Български 
културен институт-инсти-

ИЛИЯНА ЙОТОВА
 С НОВА НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА

24 ЯНУАРИ 1999 Г.

туция за културна дипло-

мация, за разпростране-

ние на българския език и 

за връзка с българските 

общности.

   «Имаме институционал-

ното съгласие и разбиране 
за важността и актуал-
ността на тази идея, оста-
ва да я осъществим», по-
сочи вицепрезидентът.
             НАТАЛИЯ ПЕТРОВА,

група «РОДОЛЮБЕЦ»

си душа, а и оголих кожа-
та си във филма за беса-
рабското село ЧУШМЕЛИЙ 
(КРИНИЧНОЕ)», откровена е 
Татяна Станева. «Нека па-
метта закрещи към нас», 
допълни кинорежисьорка-
та, родена в това бесараб-
ско българско село. «Най
разтърсващото бе прежи-
вяването в самото «Място 

на силата» - в Чушмелий», 
признава самата тя.
   Дипломирала се с отли-
чие в специалността фол-
клорист, филолог по укра-
ински език и литеартура 
в Киевския национален 
университет. След време 
Т. Станева е събрала «сме-
лост и сили за филма «Мя-
сто на силата».


