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ЛАФИ
Вкусът на здравето!

тел:7 70 30; 7 70 32

Бензиностанции

Крайпътен комплекс  0896 82 05 12

жк. Балик                    0895 65 30 12

Промишлена зона      0896 82 05 17

Ðåäæèíà
Ìàðèÿ

Хотел-Ресторант-Спа Център
Тел:052/ 46 00 66 0579/7 22 26

www.stroiperfekt.com0888 205 678
stroiperfekt@mail.bg

строите лствoремонтпроектиране

(до кафе “Акроза”)
където ще намерите богато разнообразие

на диопрични рамки и слънчеви очила на атрактивни цени.
Всеки вторник се извършват безплатни прегледи

от очен лекар  специалист - офталмолог.
Всеки клиент получава талон за 10% отстъпка при

Ïîñåòåòå Îïòèêàòà â ãðàä Áàë÷èê

Äà ïîìîãíåì
íà áúëãàðèòå â Óêðàéíà!

Николай Плагов - координатор на бесарабските
българи в Североизточна България, запозна на
организирана от него презконференция, всички
медии с писмото на 7 000 българи от Украйна,
изпратено до българското правителство и кмета
на гр. Пловдив.             Фото: Маруся КОСТОВА

На открито, пред сгра-
дата на Община Варна,
на 30 януари от 10.00 ч.,
се проведе пресконфе-
ренция с медиите от ре-
гиона, на която Николай
Плагов, координатор на
бесарабските българи в
Североизточна Бълга-
рия, ги привика, за да
прочете отново изпрате-
ното до Правителството
на Р.България и кмета на
Пловдив Иван Тотев пи-
смо, в което 7 000 беса-
рабски българи молят за
помощ своите братя,
молят българската дър-
жава за политическо за-
стъпничество, за безви-
зов режим. Вече месец
от изпращането на пис-
мото, но не са получили
отговор. Ситуацията в
Мариупол, Ворошилов-
град, Донецк, в българс-
ките села - Кюлевча, Из-
маил, Суворово и Болг-
рад е много сложна. Там
е започнала мобилиза-
ция на бесарабските
българи, връчена им е
повиквателна да воюват
срещу своите братя и се-
стри - каза с болка Нико-
лай Плагов, който е полу-
чил сигурна информация
за това по телефона от
Фьодор Сабий, председа-
тел на българската общи-
на в Р.Молдова.

"Хората в размирните
райони там имат нужда и
от морална подкрепа от
страна на държавата. Ис-
кат да ни изтрият като
идентичност, да ни изгу-
бят. Бесарабските бълга-
ри изпитват голяма трево-
га и имат нужда от финан-
сова и морална подкре-
па"-  заяви Плагов.
   Дали има данни за заги-
нали бесарабски българи,
Плагов каза, че ако каже
да, значи трябва да го до-

каже. Нямам на ръка до-
кумент, фото материал
или аудио и видео мате-
риал. Той посочи, че не
иска да коментира непот-
върдени слухове.

Лидерът на партия "Въз-
раждане" и общински съ-
ветник Костадин Костади-
нов обяви, че ако държа-
вата не вземе мерки и не
откликне на поисканата
хуманитарна помощ от
българите в размирните
райони,  група варнен-
ци сами ще поемат ней-
ната функция и ще изп-
ратят пакети с нафта,
храна и лекарства.
   "Говорили сме и с хо-
ра, които имат бизнес в
Украйна. Те са готови да
помогнат, ако бездейст-
вието продължава. В пи-
смото, което е изпрате-
но още ноември месец,
българското представи-

телство в Донбас моли
за помощ и подкрепа, ко-
ято се изразява в нафта,
храна и лекарства. На-
чертали са и безопасен
маршрут, по който хра-
ната може да бъде дос-
тавена. Отговор обаче
така и не е последвал.
    В Донбас и района на
военните действия живе-
ят 7000 българи, които са
разпръснато население.
В селата, които са около
Мариупол, където се во-
дят активни военни дейс-
твия, от 1858 г. живее ком-
пактно българско населе-
ние. Това са 32 чисто бъл-
гарски села с по 3- 4 хиля-
ди души население, кои-
то в момента се намират
почти до фронтовата ли-
ния"- загрижено каза
активният общественик
К. Костадинов.

Маруся КОСТОВА

Áóíò íà ìåñòíèòå áúëãàðè ñðåùó

ïðèíóäèòåëíàòà ìîáèëèçàöèÿ
çà êèåâñêèòå ÷àñòè íà èçòî÷íèÿ ôðîíò!

Населението от българските села Кюлевча (Кулевча), Димитровка, Петросталь (Петровск), Надреч-
ное, Нови Троян и българо-румънското Лиманск, Одеска област, се вдигнаха на граждански бунт
срещу насилствената им мобилизация от киевските власти, влязоха в остра конфронтация и прогониха
пратените от Киев военни мобилизационни разчети.

НЕЗАБAВНО ВЪВЕЖДАНЕ НА ОБЕЩАНИЯ ОЩЕ ПРЕДИ МЕСЕЦИ

БЕЗВИЗОВ РЕЖИМ С УКРАЙНА!

ÏÅÒÈÖÈß
До Президента
на Република България
за незабавно предоставя-

не българско гражданство
на всички Бесарабски, Та-
врически и др. българи в
Украйна и фактическо пре-
махване на българските ви-
зи за украински граждани.

Г-н Президент,
Подписаните граждани,

настояваме за незабавно пре-
доставяне българско граж-
данство на всички етничес-
ки българи граждани на го-
репосочената държава.

Като подадените вече
молби от тях за българско
гражданство бъдат ведна-
га одобрени, а за тези наши
сънародници от въпросна-
та територия, които не са
имали възможност да го на-
правят да се изпратят ва-
ши правомощни предста-
вители на място в селища-
та им, които да им го дадат
срещу декларация за бъл-
гарска етническа принад-
лежност и полагане на кле-
тва за вярност към Бълга-
рия, веднага след полагане
на клетвата и да занесат па-
спортите на досега подали-
те молби за гражданство
българи.

Настояваме и за незаба-
вно фактическо премахва-
не на българските визи за
украински граждани, като
такива им се слагат в пас-
порта, безусловно и безп-
латно на самия граничен
пункт на всички пожелали,
с изключение на имащите
изрична забрана да влизат
в страната ни.

Íàøè ñúíàðîäíèöè âúñòàíàõà
ñðåùó íàñèëñòâåíàòà ìîáèëèçàöèÿ

Бесарабските българи от село Нови Троян, Одеска област (Украйна)
протестират срещу мобилизацията.                                                 Фото: БНР
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