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СТРАНИЦА «СВЕТЛИНА»
ДИМИТЪР БОРИМЕЧКОВ

БЪЛГАРИЯ, МОЛДОВА И РУМЪНИЯ РЕАЛИЗИРАТ 
СЪВМЕСТЕН ПРОЕКТ В ОБЛАСТТА

 НА ВИНОПРОИЗВОДСТВОТО
   В края на миналата седми-
ца първите десет винарни в 
Молдова подписаха спора-
зумения за сътрудничество 
в рамките на проекта.
  На събитието бе даден 
старт на платформа за вза-
имодействие в рамките на 
проекта WINET, който спо-
ред директора на Инвести-
ционната агенция на Ре-
публика Молдова Родика 
Вербенюк е "директен, ефек-
тивен и бърз инструмент за 
дигитално взаимодействие, 
за да могат винопроизводи-
телите да осигуряват без-
платна промоция, увелича-
вайки своята видимост на 
външния пазар". "Уверени 
сме, че WINET ще промени 
начина, по който работим и 
ще го направи по-ефективен 
за комуникация с потенциал-
ни потребители и дистрибу-
торски мрежи в трите страни 
партньори, стимулирайки 
растежа на трансграничната 
търговия", каза Вербенюк.
 От своя страна посла-
никът на България Евгений 
Стойчев подчерта, че "този 
проект е необходим за уве-
личаване на потенциала и 
професионализма във ви-
нарския сектор. Предста-
вителите на индустрията 

на тези три страни трябва 
да обменят и да си взаимо-
действат, като по този начин 
повишават нивото си на ква-
лификация и компетентност 
във винарската индустрия ".
   "Тази прекрасна инициа-
тива има за цел да обедини 
Румъния, България и Репу-
блика Молдова в съвместни 
усилия за насърчаване на 
националния елемент на на-
следството. Виното ни обе-
дини и премина през исто-
рията, този проект е важен, 
тъй като включва обмен 
между трите страни, включ-
вайки най-добри практики 
и увеличение на износа. В 
същото време той загатва 
за сближаване на Молдова 
към Европейския съюз ", за-

яви румънският посланик в 
Молдова Даниел Ионице.
   Проектът WINET осигуря-
ва задълбочено проучване 
на пазара на вино на трите 
участващи държави. Той се 
финансира от Европейския 
съюз, бюджетът е 700 хиля-
ди евро. 
  Проектът се осъществява 
от Инвестиционната аген-
ция на Република Молдова 
в партньорство с Търгов-
ско-промишлената палата 
в Стара Загора, България 
и Търговско-промишлената 
палата в Тулча, Румъния. 
    Периодът на неговото раз-
витие и изпълнение е април 
2019 г. - април 2021 г.
 — в Тараклия

ОЛИМПИЙ ПАНОВ: «ОБИЧАМ БЪЛГАРИЯ!»
  В с. Тараклия, Южна Русия 
– Бесарабия (днес – Репу-
блика Молдова), на 17 юни 
1852 г. в семейството на 
Спиридон и Мита Панови се 
ражда Олимпий ПАНОВ.
  По-късно става революци-
онер, съратник на Левски и 
Ботев, на Каравелов и Во-
лов, на Тома Кърджиев и 
Атанас Узунов… Участник 
е в 12 сражения за осво-
бождението на поробената 
България.
  По време на Сръбско-
българската война през 
ноември 1885 година е ко-
мандир на артилерията и 
българските капитани и 
юнаци побеждават в бое-
вете сръбските генерали с 
войските им. Именно Панов 
подписва мирното споразу-
мение от българската стра-

на с победения противник –
Сърбия.
   По време на русенския 
бунт на русофилите майор 
Панов е заловен и осъден на 
разстрел. Пред съда той се 
държи гордо. Последните му 

МОЕТО РОДНО МЯСТО
  Най-скъпото, което има човекът, е родината му. Искам да споделя някои тий-
нейджерски мнения от учениците в лицея «Олимпий Панов» гр. Тараклия по време 
на дискусия на тема «Моето родно място».

АЛЬОНА СТОЕВА, учителка по БЕЛ

"ЧУДЕСНА ТАРАКЛИЙСКА ЗЕМЯ"- 
ЕКАТЕРИНА АНТОНОВА ОТ 9 КЛАС

«МОЯТ ГРАД!» - 
ДИАНА РЯЗАНЦЕВА ОТ 9 КЛАС

  Имам усещането, че град 
Тараклия се намира на 
края на света. Какви са тези 
хълмове, които приличат на 
гребен и, от които се вижда 
хоризонта, където се показ-
ва слънцето рано сутрин. Как 
са прекрасни тези огромни 
полета и долини, позлатени 
със слънчеви лъчи. Поглед-
ни! Зелени хълмове и гори в 
началото на пролетта, зла-
тото през есента и пеещите 
птици рано сутринта сред 
зелените полета и ухайните 
цветя.
  Не мога да изразя своите 
чувства чрез всички тези 
думи! Тръгвайки все напред, 
ще видиш красотата на во-

дата в езерото. Къде още ще 
намериш красиви цветя като 
тук? Нито един град няма 
толкова безкрайно синьо 
небе с бели като сняг обла-

ци. Вдигни се на най - висо-
кия хълм. Погледни към най-
малките къщечки, построе-
ни една до друга. Това не са 
шумните градове, лишени от 
всякаква красота!
  Всяко утро тук не е препъ-
лнено от градска суета, а 
от спокойствие и умиротво-
рение. Чувахте ли понякога 
нощна тишина, света на ме-
сечинката?
  Виждате ли звездите, 
разпръснати по небето? 
Елате! Чуйте! Вижте! Спо-
делете как виждате вие моя 
град? Аз го виждам по този 
начин, моята чудесна
Тараклия!

  Живея в родния си град 
почти през целия си живот. 
Ако заминавам на някъде, 
то не е за дълго, това е вре-
мето през ваканцията или 
почивните дни.
  И затова рядко мисля за 
него. Градът си е град като 
всички останали. Един ден 
случайно чух как някой гово-
ри за Тараклия пренебрежи-
телно. И по някаква причина 
избухнах: как можеше и кой 
му дадаше право да го пра-
ви!
  Това е моят град, моята ро-
дина! И аз го обичам.

  В кой друг град ще наме-
рите толкова много кестени 
и люляци? И дори не може-
те да си представите колко 
е красиво, когато започнат 
да цъфтят, ама ги има във 
всяка къща. И през лятото 
градът е обсипан с цветя.
  А есенното великолепие 
няма да остави никого без-
различен. Зимата не трае 
дълго и днес нямаме сняг, 
но лошо ли е това? А какви 
славни и добри хора живеят 
в моя град!
  Не мога дори да си предста-
вя как не можеш да обичаш 

Тараклия! Той е най-добрият 
в света. Заповядайте в град 
Тараклия!

«МОНОЛОГ» - «В ПАМЕТ НА СЪПРУГА КОЛЬО»
   Издателска къща «СТЕ-
НО» отпечата поредният 
сборник стихове на поетеса-
та от Варна Ценка ИЛИЕВА 
«МОНОЛОГ» (1959 – 2019).
  Книгата й е «добре до-
шла» при нас и прочетена от 
българския бесарабски чи-
тател, написана «В памет на 
съпруга Кольо – 60 години от
първата ни среща».
  Дизайнът и предпечатът 
на сборника «Монолог» е на 
дъщеря й Илияна КОВАЧЕ-
ВА, както и предишните кни-
ги на майка й. Ценка Илиева 
с мъжа си Никола Ковачев в 
края на 80-те и началото на
90-те години на ХХ век рабо-
теха по газифицирането на 
населените места в Украйна 

и Молдова, Тараклия. «Цен-
ка Илиева докосва емоци-
онално-мисловния свят на 
читателя. Със слово тя из-

МОЯТ ЖИВОТ Е СВЪРЗАН 
С БЕСАРАБСКИТЕ БЪЛГАРИ

разява обичта си към близ-
ките, привързаността към 
родния дом и място, към 
своя език, писменост, кул-
тура.
   С мъка заговаря и за пре-
миналите Отвъд: родите-
ли, съпруг, близки и сродни 
души», - пише за варнен-
ската поетеса д.ф.н. Ваня 
КОЛЕВА. И «парещата бол-
ка», че й липсва любимият 
съпруг:
  Любими спомени често/ 
вплитам с новите вести, 
както реди ги животът/ от 
нине чак до голгота. И с теб 
на листа споделям/ във дни 
работни, неделни/ цялата 
радост и мъка/ с болка в 
съдбовна разлъка.

   Иван МИГЛЕВ в края на 90-те години на 
ХХ век и в началото на ХХI столетие е бил 
председател на културно-просветното 
сдружение «РОДОЛЮБЕЦ» в гр. Добрич – 
за връзки с българите от Северното
  Причерноморие. Основната му дейност 
бе осъществяване на културни връзки с 
българите в Молдова и Украйна.
  През юни 2001 г. благодарение на усилия-
та и ентусиазма на И. Миглев в Старият До-
брич бе проведена «Седмица на Бесарабия 
в Добруджа»
  На 1 юни същата година в Добрич излезе 
съвместно издание на в. Нова добруджан-
ска трибуна» и «Български глас» (Тараклия) 
за българите в Молдова и Украйна.
   Иван Миглев сподели в интервюто на Ев-
гения ЕВГЕНИЕВА.
  - Какво Ви накара да работите за създава-
не на връзки с бесарабските българи?
  - Основната причина е, че аз съм завъ-
ршил институт на изкуствата и културата 
в Кишинев. Основател съм на българския 
културен център в Болград и при завръща-
нето ми в България за мен беше естестве-
но да работя за създаване на условия за 
културни контакти с нашите сънародници в 
Бесарабия.
- Какво Ви дава това приятелство?
- Вяра в българското, защото при тях то е 
съхранено в автентичен вид. 
След като ги опознах, пре-
цених, че те са носители на 
исконно българското и вече 
никога няма да ги забравя.
- Вашето пожелание към 
българите в Бесарабия?
- Да останат такива, каквито 

са – добри, да продължават да отстояват 
националното си самосъзнание, въпреки 
превратностите на историята.
Иван Миглев е автор на десетина худо-
жествени книги, които са, бих казал, едно 
ново явление в българската художествена 
литература. Миналата година, гостувайки 
заедно с театъра «Зад океана» и писателя, 
дипломат и общественик Емил МИЛАНОВ, 
той направи дарение от своите художе-
ствени книги на градската библиотека № 
2, намиращата се в сградата на театъра на 
бесарабските българи «СМЕШЕН ПЕТЪК». 
Благодарим на Иван Миглев от сърце и му 
пожелаваме нови книги и нови творчески 
срещи.

думи са: «Обичам България! 
Борех се за нея, дойде ред 
да умра за нея! Ако остана 
жив, отново ще се боря!»
  Авторът на тези редове е 
Петър А. Кайряк, който, как-
то знаете, е клонка от беле-
жития род Панови.


