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Маргаритис Схихинас, от Солун, зам.-председател на ЕК

Временни мерки за справяне с 
извънредната ситуация по външната 

граница на ЕС с Беларус

Европейската комисия 
представя набор от вре-
менни мерки в областта 
на убежището и връща-
нето, за да помогне на 
Латвия, Литва и Полша да 
се справят с извънредна-
та ситуация на външната 
граница на ЕС с Беларус. 
Мерките ще позволят на 
тези държави членки да 
въведат бързи и органи-
зирани процедури, за да 
могат да управляват си-
туацията при пълно зачи-
тане на основните права 
и международните задъл-
жения, висшия интерес на 
детето, спешните здравни 
грижи и нуждите на уяз-
вимите лица, включител-
но принципа на забрана 
за връщане. 
Основните елементи на 
предложението се свеж-
дат до:
Извънредна процедура за 
управление на миграция-
та и убежището по външ-
ните граници:
• Трите държави членки 
ще имат възможност да 
удължат срока за регис-
трация на молбите за убе-
жище до 4 седмици, вмес-
то сегашните 3 до 10 дни. 

Държавите членки могат 
също така да прилагат 
процедурата за предоста-
вяне на убежище на гра-
ницата, за да обработват 
всички молби за убежи-
ще, включително обжал-
ването, в срок от най-
много 16 седмици, освен 
когато не може да бъде 
предоставена подходяща 
подкрепа за кандидатите, 
които имат специфични 
здравни проблеми. При 
тези действия следва да се 
даде приоритет на основа-
телните заявления и тези 
на семействата и децата.
• Материални условия 
на приемане: държавите 
членки съсредоточават 
условията на приемане до 
задоволяването на основ-
ни нужди, включително 
временен подслон, адап-
тиран за сезонните усло-
вия, храна, вода, облекло, 
подходящи медицински 
грижи и помощ за уязвими 
лица, при пълно зачитане 
на човешкото достойн-
ство. Важно е държавите 
членки да осигурят тясно 
сътрудничество с ВКБО-
ОН и съответните парт-
ньорски организации, за 

да помогнат на хората в 
тази извънредна ситуация.
• Процедура за връща-
не: въпросните държави 
членки ще могат да прила-
гат опростени и по-бързи 
национални процедури, 
включително за връщане 
на лица, чиито молби за 
международна закрила са 
били отхвърлени в този 
контекст.
Практическа подкрепа и 
сътрудничество:
• Подкрепа от агенциите 
на ЕС: агенциите на ЕС 
са готови да помагат на 
държавите членки, ако се 
обърнат към тях. Европей-
ската служба за подкрепа 
в областта на убежището 
(EASO) може да помогне 
за регистрирането и об-
работването на молбите, 
да осигури скрининг на 
уязвимите лица и да под-
помогне управлението, 
проектирането и устано-
вяването на подходящи 
места за прием. Frontex 
може да предоставя до-
пълнителна подкрепа за 
дейности по граничен 
контрол, включително 
скрининг и операции по 
връщане. Европол също е 

готов за осигуряването на 
разузнавателни данни, за 
да се даде отпор на кон-
трабандата на хора.
• Постоянно сътрудни-
чество: Комисията, дър-
жавите членки и агенци-
ите на ЕС ще продължат 
сътрудничеството си, 
включително задължение-
то държавите членки да 
продължат да докладват 
съответните статистиче-
ски и други данни чрез 
мрежата на ЕС за подго-
твеност и управление на 
кризи в областта на миг-
рацията.
Мерките, основани на 
член 78, параграф 3 от До-
говора за функциониране-
то на Европейския съюз 
ще влязат в сила след 
приемането им от Съвета 
и ще важат за период от 6 
месеца. Комисията редов-
но ще подлага на оцен-
ка ситуацията и може да 
предложи на Съвета да ги 
удължи или отмени.
В изказването си, замест-
ник-председателят на 
Комисията Маргаритис 
Схинас, който отговаря за 
утвърждаването на евро-
пейския начин на живот, 
заяви: „През последните 
седмици успяхме да да-
дем колективен отпор на 
хибридната атака, насоче-
на срещу нашия Съюз. ЕС 
заяви ясно и единодушно, 
че опитите за подкопава-
не на Съюза ни само ще 
заздравят взаимната ни 
солидарност. Днешното 
предложение е жив израз 
на тази солидарност: под 
формата на набор от вре-
менни и извънредни мер-
ки, които ще предоставят 
на Латвия, Литва и Полша 
необходимите средства, за 
да реагират на тези изклю-
чителни обстоятелства по 
контролиран и бърз начин 
и да действат в условия на 
правна сигурност“.        БТ

Молитва за Мишо Хаджийски

Мишо Хаджийски оста-
на завинаги млад и кра-
сив, 28 годишен! И мно-
го талантлив! Могъл е 
да стане таврийският 
Йовков по оценката на 
поета Александър Ми-
ланов.
Роден в с. Инзовка , Ук-
райна, СССР.
Баща му загива по вре-
ме на Октомврийската 
революция, когато той 
е едва на една година. А 
майка му умира от глад 
няколко години по-къс-
но, когато той е на че-
тири. Възпитан от дядо 
си, Иван Хаджийски – в 
родолюбие и патрио-
тизъм, той се отдава на 
българщината още от 
малък. Учи в с. Преслав, 
после в Киев. Работи 
като учител по българ-
ски език и журналист. 
Пленен като войник по 
време на втората све-
товна война, той бяга в 
.... България. Осъзнава, 
че неговите сънародни-
ци са в опасност и ми-
сли как да им помогне. 
В България разказва за 
положението на бълга-
рите в Таврия. В Таврия 
пък, обикаля българ-
ските села и разказва 
за България, за възмож-
ността да се завърнат 
в Отечеството. Пише 
писмо до Царя, публи-
кува статии в периодич-
ния печат, обръща се 
към държавни институ-
ции и успява да получи 
одобрение и подкрепа. 
Организира и самото 
преселване на таврий-
ци. Става водач на над 
1500 човека, които из-
минават много сложен 
и труден път през 1943 
г. от Таврия до Бълга-
рия. А е бил само на 
26! Успява през 1943 г. 
да издаде и две книги – 
„Пуста чужда чужбина“ 
и „Българи в Таврия“. 
Подготвял за издаване и 
„Стара Таврия“, имало 
в архива му и чернови 
за два романа. Всичко 
това е могло да бъде 
осъществено. България 
е приела добре своите 
клети сънародници, те 
пристигайки, целували 
българската земя и бър-
зали да отидат в черква, 
да благодарят на Бога, 
че ги е върнал в старата 

им Родина.
Таврийските българи 

били настанени, озем-
лени, приети за българ-
ски граждани. Някои 
от тях успели да създа-
дат семейства тук, да 
пуснат корени. Самият 
Мишо се венчава за сту-
дентката Савка Никола-
ева в черквата „Света 
Троица“в с.Боровица, 
Белоградчишко през 
1944 г. Но след малко, 
когато войната тръгнала 
към своя край, по съвет-
ско искане таврийските 
преселници трябвало да 
бъдат върнати обратно... 
Отново – трагедия! 
Всички те биват издир-
вани и организирано из-
возвани и то не върнати 
в Таврия, а изселени чак 
в Средна Азия, за нака-
зание! А тези, които от-
казали да заминат, били 
разстреляни. Можем да 
си представим с какво 
настървение е търсен и 
измъчван техният водач 
– Мишо Хаджийски...
Неговият живот свърш-
ва на 7 декември 1944, 
преди 77 години. Той 
остава в България за-
винаги – недоизживял 
тежкия си и бурен жи-
вот, недолюбил своята 
жена Савка, недописал 
своите книги... Дори 
не знаем днес къде по-

чиват неговите кости. 
Обвиняван, измъчван и 
преследван, той избира 
един куршум, за себе 
си, когато за пореден 
път идва полиция за 
него. Затова не е опят 
от свещеник, не е по-
гребан в територията 
на гробищата. Вероятно 
и духа му витае още не 
прибран, не успокоен... 
Дали са спокойни ду-
шите на онези, които го 
„самоубиха“? Едва ли... 
Той не може вече да на-
прави нищо за себе, не 
може да се разкае, не 
може да се оправдае, не 
може да се защити. Но 
ние, тези, които днес 
четем неговите произ-
ведения и се наслажда-
ваме, и се възхищаваме, 
бихме могли... Прости 
му, Господи, ако мо-

жеш! Той не го е сто-
рил от слабост, защото 
е бил силен! Нито – от 
отчаяние, защото е имал 
висок дух! Нито – от 
малодушие, защото има 
огромна душа! Прости 
му, Боже!
P.S. Дружество „Родо-
любец“ преди около 
месец се обърна с офи-
циално писмо към кме-
та на гр. Белоградчик, 
Борис Николов и към 
председателя на об-
щинския съвет – Боян 
Минков с предложение 
и молба да съдействат в 
издирването на мястото, 
където е бил погребан 
Мишо Хаджийски. От 
общината ни отговори-
ха, че работят по този 
въпрос, но засега не са 
открили гроба му. Има я 
къщата, където са живе-
ли, макар и кратко вре-
ме, Савка и Мишо, на 
нея би могло да се сло-
жи табела.
„Родолюбец“ и община 
Белоградчик продължа-
ват паралелно да проуч-
ват и да търсят свидете-
ли и запознати с живота 
на Мишо Хаджийски. 
Ако някой може да по-
могне с някаква инфор-
мация, да заповяда!
          Таня ТАНАСОВА

На 7 декември преди 77 години свършва животът 
на писателя и родолюбеца М. Хаджийски от Таврия

ИРЕНА ИЛИЕВА

10.02.1953 - 7.11.2021

дългогодишна учителка 
по български език и 

литература
журналистка 
във вестник 

“Балчишки телеграф”
самодейка в НЧ “Паисий 

Хилендарски 1870” 
Балчик

Сбогом, красива, талантлива и сърдечна приятелко!


