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Антоанета Цонева: Институциите ще действат 
динамично и в синхрон за пристигащите от Украйна

Българските институции 
ще действат динамично 
и в синхрон, за да можем 
да посрещнем пристига-
щите от Украйна и те да 
получат отношението, 
което заслужават, заяви 
народният представител 
от “Демократична Бълга-
рия” Антоанета Цонева 
в предаването “Говори 
сега” по БНТ. 
“Ние като представители 
на българските институ-
ции трябва да покажем 

ясно, че сме с тях, че 
виждаме техните нужди, 
че не просто сме подали 
ръка, а изцяло работим за 
защита на техните права и 
интереси”, заяви Цонева, 
която е и председател на 
парламентарната комисия 
за българите зад граница. 
“Придобиването на бъл-
гарско гражданство, 
предоставянето на въз-
можност за работа, наста-
няването, за което са съз-
дадени координационни 

центрове, са много-много 
важни действия. Те тряб-
ва да бъдат извършвани 
прецизно, динамично и 
при много добра коорди-
нация”, коментира още 
тя.
В България днес прис-
тигнаха два автобуса със 
сънародници от Одеса, 
където се подготвят още 
автобуси. Антоанета Цо-
нева заяви, че се правят 
опити да бъдат евакуира-
ни около 250 българи от 
Киев. 
“Както всички виждаме 
в Киев ситуацията е из-
ключително сложна. Като 
членове на парламентар-
ната комисия много вни-
мателно следим цялата 
обстановка и това, което 
българските институ-
ции правят, за да могат 
да гарантират живота и 
здравето на нашите съ-
народници. Става въпрос 
не само на хората с бъл-
гарско гражданство и пас-
порти, а и на украинци с 
български произход като 
бесарабските българи”, 
каза тя. 
Генералният консул на 
България в Одеса е зая-
вил, че в автобусите ще 
бъдат вземани хора, кои-

то са не само български 
граждани, но имат и бъл-
гарски произход, сподели 
тя.
“Наистина искам да бла-
годаря на всеки, който 
днес помага с всичко, 
което може. Благодаря за 
тази огромната солидар-
ност, която българският 
народ в момента показва 
към Украйна. За отноше-
нието, което заема бъл-
гарското обществено мне-
ние срещу войната, която 
Путин поведе в Европа”, 
добави Цонева.
Депутатът от “Демокра-
тична България” подчер-
та, че с гласуването на 
бюджета вчера Народното 
събрание е подкрепило 
правителството да оказва 
помощ във връзка с вой-
ната в Украйна.
“Българското правител-
ство има много широка 
и гъвкава възможност да 
борави със средства в три 
посоки - както да подпо-
мага нашите сънародни-
ци, така и да оказва по-
мощ за самата Украйна, а 
също и да бъдат посрещ-
нати предизвикателствата 
и трудностите, които ще 
има България във връзка с 
тази война”, каза тя. 

ДЕКЛАРАЦИЯ
на “Демократична България”, 
“Продължаваме промяната”

и “Има такъв народ”
Остро осъждаме решение-
то на руския президент 
Владимир Путин да при-
знае самообявилите се за 
независими държави об-
ласти в Източна Украйна.
Това е грубо нарушение 
на Минските споразуме-
ния и международното 
право. България подкрепя 
безрезервно териториал-
ната цялост на Украйна в 
международно признатите 
й граници. Загрижени сме 
от тезите на президен-
та Путин в речта, които 
поставят под съмнение 
самото съществуване на 
Украйна като независима 

държава.
Страната ни ще настоява 
ЕС и НАТО  да продъл-
жават да защитават кате-
горично принципите на 
международното право! 
България ще подкрепи 
предвидените санкции на 
Европейския съюз спрямо 
Русия в координация със 
САЩ и Великобритания. 
Такова решение трябва да 
се вземе от министрите на 
външните работи на ЕС.
Изразяваме дълбокото си 
съжаление, че по вина на 
Русия се стигна до края на 
Минските споразумения 
и така възможностите за 

дипломатическо решение 
на кризата намаляха дра-
матично.
Със загриженост продъл-
жаваме да следим случ-
ващото се в Източна Ук-
райна и се надяваме, че 
диалогът и дипломацията 
ще успеят да предотвратят 
по-нататъшна ескалация 
на конфликта. 
Настояваме защитата на 
живота и здравето на ци-
вилните граждани в ре-
гиона да бъде абсолютен 
приоритет! 
Изразяваме и пълната си 
подкрепа за европейската 
перспектива на Украйна.

Ивайло Мирчев: За Путин е все едно 
дали ще нападне Одеса или Варна, 

трябва да поискаме войски на НАТО у нас

“Само в България от НА-
ТО-вските страни в Евро-
па няма батальонна бойна 
група на Алианса. Не само 
трябва да има такава, а 
като една от най-слабите 
армии в НАТО, ние тряб-
ва сами да я поискаме и да 
има максимално много съ-
юзници тук. Защото дали 
ще направи десант в Оде-
са, или във Варна, за Пу-
тин голяма разлика няма.” 
Това каза народният пред-
ставител от “Демокра-
тична България” Ивайло 
Мирчев в ефира на Нова 
телевизия от кулоарите на 
парламента преди начало-

то на днешното редовно 
заседание на Народното 
събрание. 
Мирчев напомни, преди 
година никой не е очаквал 
да има пълномащабна во-
енна атака срещу Украйна. 
И ако сега си казваме, че 
няма никаква военна опас-
ност, не знаем как ще бъде 
след една година, затова 
трябва да сме подготвени. 
“Когато армията ни не е 
достатъчно подготвена, 
когато няма достатъчно 
хора в нея, когато няма 
достатъчно техника, ние 
сме длъжни да се обърнем 
към НАТО, на който сме 

член”, категоричен е де-
путатът.
Като непосредствени за-
плахи за страната от вой-
ната в Украйна депутатът 
от “Демократична Бълга-
рия” открои евентуални 
бежанска вълна и енергий-
на криза. Газовата гръцка 
връзка с Гърция трябва да 
е готова до 1 юли и дото-
гава, по думите му, има го-
ляма опасност от недостиг 
на природен газ. Може да 
има и недостиг на горива 
при прекъсване на достав-
ките на руски петрол, тъй 
като рафинерията в Бургас 
работи основно с такъв. 

Атанас Славов: Настояваме за многонационален 
съюзнически контингент в България

“Демократична България” 
ясно ще заяви в коалицио-
нен формат, че настоява да 
бъде разположен многона-
ционален съюзнически кон-
тингент в България, наред с 
изграждането на батальон-
на бойна група. Това каза 
народният представител 
Атанас Славов пред БНТ.
“Ние настояваме да има 

съюзнически контингент в 
България, за да покаже мно-
го ясно, че съюзът НАТО е 
единен и че съюзът НАТО 
би изпълнил ангажименти-
те си, ако се наложи. И това 
е много ясно послание за 
българското общество”, за-
яви той в предаването “Де-
нят започва”. 
“По източния фланг на 

НАТО България има 200 
съюзнически части, 200 чо-
века американци. Като за-
почнем от Естония, минем 
през Полша, Румъния. Има 
хиляди. Има няколко хиля-
ди в Полша, над хиляда в 
Румъния”, добави той.
Депутатът припомни и за 
близостта на българското 
общество до този конфликт, 
но заяви, че с излизането 
на вчерашната декларация 
стана ясна и позицията на 
институциите.
“Българският парламент не 
е разделен за Украйна. Де-
кларацията, която гласува-
хме беше подкрепена в от-
делни свои части от всички 
политически партии”, каза 
Славов, който е и член на 
парламентарната комисия 
по отбрана. 
Славов е категоричен, че 
България като член на ЕС 
и НАТО не може да оста-
не встрани от процеса със 
санкциите. Депутатът беше 
част от работната група, 
която изготви декларацията 
и припомни, че в нея ясно 
и категорично се изявява 
позицията за налагане на 

санкции.
“И Европейският съюз, и 
САЩ, нашите съюзници 
обявиха, че налагат санк-
ции. Българският парла-
мент не може да остане 
встрани от този процес. 
Така че бих казал, че с ог-
ромно мнозинство, почти 
абсолютно мнозинство в 
парламента, се одобри де-
кларацията. Което е един 
силен сигнал и за българ-
ското правителство да от-
стоява българската позиция 
в съответните формати съ-
юзнически в които участва-
ме”, каза той.
Атанас Славов заяви, че оч-
аква българските политици 
да са на висотата на своята 
отговорност и да не раздух-
ват допълнително страхове-
те на гражданите.
“Категорично има война. 
Очевидно е, че има агре-
сивни военни действия. Ка-
тегорично е, че има нападе-
ния върху цялата територия 
на Украйна - от западните 
провинции до най-източ-
ните области”, допълни де-
путатът от „Демократична 
България“. 

Антоанета Цонева: Трябва до месец да решим изкуствено създадените проблеми със студентите от историческите ни общности зад граница
Министерството на об-
разованието и науката 
(МОН) в едномесечен 
срок да премахне създа-
дените от самото него 
пречки за обучение във 
висши училища у нас на 
българи от исторически-
те общности в чужбина. 
Това поиска председате-
лят на парламентарната 
Комисия за политиките за 
българите извън страна-
та Антоанета Цонева на 
заседание на комисията в 
сряда. На него предста-
вители на дружеството 

на бесарабските и тав-
рийските българги „Ро-
долюбец“ обявиха, че 241 
кандидат-студенти, почти 
една четвърт от всички 
кандидати, не са били до-
пуснати миналата година 
до конкурси за обучение 
у нас. За учебната 2021-
2022 г. са предвидени 
2150 места за българи от 
историческите български 
общности в чужбина. 
Проблемът е, че 103-о 
постановление на Минис-
терския съвет от 1993 г., 
регламентиращо образо-

вателните дейности сред 
българите от чужбина, за 
пръв път получава ново 
тълкувание. И то с прави-
ла на МОН, които отказват 
прием на хора, които вече 
са придобили българско 
гражданство или са полу-
чили статут на постоянно 
пребиваващи в България. 
Така се получава парадо-
ксът, че едни студенти, до-
като учат и същевременно 
са променили статута си 
от продължително преби-
ваващи на постоянно пре-
биваващи, или пък вече са 

взели гражданство, нямат 
право повече да продъл-
жат да следват при същите 
условия – губят стипен-
дия, общежитие и пр. На 
практика хората трябва да 
се откажат от българското 
си гражданство, за да мо-
гат да учат в България. 
Галина Дреновска, ди-
ректор дирекция „Висше 
образование“ в МОН,  
обяви, че с промяна в 103-
о постановление от ми-
налия месец проблемът 
с хората в заварено поло-
жение е решен. И всички, 

които са влезли в бака-
лавърски, магистърски и 
докторски програми, ще 
могат да ги завършат, не-
зависимо дали междувре-
менно са придобили бъл-
гарско гражданство. Но 
призна, че остава нерешен 
проблемът за постоянно 
пребиваващите в страна-
та и за дошлите у нас с 
българско гражданство. 
„Пратили сме писма до 
всички институции, ще се 
сформира по инициатива 
на премиера работна гру-
па да извърши законови 

промени, но не знам дали 
промените ще са факт за 
предстоящата кандидат-
студентска кампания“, 
каза Дреновска. 
„Пред парламентарнаАн-
тоанета Цонева припом-
ни, че трябва да бъдат 
съставени обществени 
съвети към дипломатиче-
ските ни представител-
ства, както е предвидено 
по закон. И добави, че 
българите зад граница 
отдавна питат за липсата 
на тези обществени съ-
вети. „Чрез тях нашите 

общности ще знаят, че 
българската държава ги 
вижда“, обърна се към 
зам.-министъра председа-
телят на комисията. И на-
помни, че трябва дори да 
има и национален съвет 
на българските общности 
зад граница.
Велислава Петрова заяви, 
че във ведомството ѝ имат 
желание това да се случи 
и обеща работата по съз-
даването на обществени 
съвети да започне първо в 
страните с по-големи бъл-
гарски общности.


