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Тараклиийски държавен университет 
няма да бъде ликвидиран

Първо посещение на кутурна делегация от Балчик /Литературен клуб „Йор-
дан Кръчмаров“ , с председател г-н Николай Мирчев/ в Тараклийския държа-
вен университет „Григорий Цамблак“ през септември 2014 г.  
                                                                                           Фото: Маруся КОСТОВА 

В края на речта ми, произ-
несена по времето на Из-
вънредното събрание на 
българите на Република 
Молдова (от 6 юли 2022 
г.), прозвучаха следните 

думи: „Нашият и вашият 
глас заедно правят сила”. 
И ето днес можем да бъ-
дем сигурни, че нашите 
гласове не останаха като 
„гласове на викащите 

в пустинята”. Днес, на 
заседанието на Прави-
телството на Република 
Молдова, бе решено да 
се изключи Тараклийски-
ят държавен университет 

„Григорий Цамблак” от 
списъка на университе-
тите, които трябваше да 
бъдат ликвидирани чрез 
поглъщането им от дру-
ги големи кишиневски 
университети (Проект на 
Правителството на Репу-
блика Молдова: https://
gov.md/…/attachmen…/
s u b i e c t - 1 5 - n u - 4 6 2 -
mec-2022_0.pdf; Заседа-
ние на Правителството: 
https://www.youtube.com/
watch?v=asDISVNX2Bk).
Ние, българите показахме 
за пореден път, че само 
заедно можем да защитим 
правата си. Днес всички 
защитихме едно от наши-
те национални културни 
средища – Тараклийския 
държавен университет. 
Това трябва да стане 
като ярък пример, как в 
бъдеще с един порив, из-
ползвайки потенциала на 
общноста, трябва да се 
борим за истината. Днес 
тази истина беше на наша 
страна. Но не трябва да 
спираме дотук, Тараклий-
ският държавен универ-
ситет трябва да стане още 
по-силен и привлекателен 
за студентите. Надяваме 

се, че в най-скоро време 
правителствата на Ре-
публика Молдова и Ре-
публика България, чрез 
преговори и след пуб-
лични консултации с бъл-
гарската общественост в 
Молдова, ще стигнат до 
ново междуправителстве-
но споразумение относно 
Тараклийския универси-
тет.
Благодарим на всички, 
които от първия ден се 
включиха в борбата за 
запазването на това ви-
сше учебно заведение в 
Тараклийския район, сред 
които са: администрации-
те на Тараклийския район 
и на населени места от 
района, обществените и 
културни организации на 
българите от Република 
Молдова, Украйна и Бъл-
гария, преподавателския 
състав и студенти (на-
стоящи и бивши) на ТДУ, 
БТА-Тараклия (в лицето 
на Ирина Богоева), Посол-
ството на Република Бъл-
гария в Република Молдо-
ва, министър-председател 
в оставка Кирил Петков 
(който е имал телефонен 
разговор с президента на 

Молдова по въпроса), Ан-
тоанета Цонева, председа-
тел на Комисията по поли-
тиките за българите извън 
страната, Правителството 
на Република България и 
неговите структури: Ми-
нистерството на образо-
ванието и науката (и на 
Министра акад. Николай 
Денков, който е водел 
телефонен разговор със 
своя молдовски колега), 
Министерството на външ-
ните работи, Народното 
събрание на България, 
депутат Костадин Кос-
тадинов („Възраждане”), 
български депутати в Ев-
ропейските структури, де-
путат Ангел Джамбазки, 
Русенския университет 
„Ангел Кънчев”, 
Дружеството за приятел-
ство и културни връзки 
с бесарабските и тав-
рийските българи „Ро-
долюбец”, Асоциацията 
на българите по света 
и всички хора с добро 
сърце. Специални благо-
дарности испращаме на 
Президента на България 
г-н Румен Радев, който 
се отзова на призива, из-
пратен от Извънредното 

събрание на българите на 
Република Молдова (от 6 
юли) и вече на следващия 
ден проведе телефонен 
разговор с Президента на 
Република Молдова. Бла-
годарим и на Президента 
ни – г-жа Мая Санду, а 
също така и на представи-
телите на Правителството 
на Република Молдова и 
Министерството на обра-
зованието и изследвания-
та, а и редица депутати от 
Парламента, които чуха и 
приеха нашите стремежи, 
молбата на гражданите на 
държавата, която е наш 
общ дом.
Моля да ме извенете, ако 
някой съм испуснал днес, 
но уверявам ви, че Исто-
рията никого няма да за-
брави....

Иван ДУМИНИКА, 
доктор на 

историческите науки,
Председател на Научно-

то дружество 
българистите в 

Република Молдова, 
Уполномощен предста-
вител на Извънредното 
събрание на българите в 

Република Молдова

Лятна икономическа прогноза на 
ЕК за 2022 г.: Войната на Русия 

влошава перспективите

Военната агресия на Ру-
сия срещу Украйна про-
дължава да оказва отрица-
телно въздействие върху 
икономиката на ЕС, като я 
тласка към по-нисък рас-
теж и по-висока инфлация 
в сравнение с прогнозата 
от пролетта.
В (междинната) икономи-
ческа прогноза от лятото 
на 2022 г. се предвижда, че 
икономиката на ЕС ще на-
расне с 2,7 % през 2022 г. и 
1,5 % през 2023 г. В евро-
зоната растежът се очаква 
да бъде 2,6 % през 2022 г., 
като през 2023 г. ще се за-
бави до 1,4 %. През 2022 г. 
средната годишна инфла-
ция се очаква да достиг-
не исторически върхови 
стойности от 7,6 % в евро-
зоната и 8,3 % в ЕС, преди 
да се понижи през 2023 г. 
съответно до 4,0 % и 4,6 %.
Много от отрицателни-
те рискове, свързани с 
прогнозата от пролетта на 
2022 г., се реализираха. 

Нахлуването на Русия в 
Украйна оказа допълните-
лен натиск за повишаване 
на цените на енергията и 
хранителните стоки. Те 
подхранват инфлационния 
натиск в световен мащаб, 
подкопават покупателната 
способност на домакин-
ствата и предизвикват по-
бърза реакция на парична-
та политика от очакваното. 
Продължаващото забавяне 
на растежа в САЩ е в до-
пълнение към отрицател-
ното икономическо въз-
действие на стриктната 
политика на Китай за ну-
лево разпространение на 
COVID.  Като цяло се оч-
аква икономиката на ЕС да 
продължи да се разраства, 
но със значително по-бав-
ни темпове от очакваното 
в прогнозата от пролетта 
на 2022 г.
Рекордно високата инфла-
ция се очаква да намалее 
през 2023 г.
Номиналната инфлация 

до юни достигна рекорд-
но високи стойности, тъй 
като цените на енергията 
и храните продължиха да 
растат, а ценовият натиск 
се разшири и обхвана ус-
лугите и други стоки. В 
еврозоната инфлацията 
нарасна силно през вто-
рото тримесечие на 2022 
г. — от 7,4 % през март (на 
годишна база) до ново ре-
кордно равнище от 8,6 % 
през юни. В ЕС увеличе-
нието беше още по-силно 
изразено, като инфлация-
та скочи с цял процентен 
пункт — от 7,8 % през 
март до 8,8 % през май. 
Прогнозата за инфлацията 
бе значително увеличена 
в сравнение с пролетната 
прогноза. Освен голямо-
то увеличение на цените 
през второто тримесечие, 
се очаква допълнително-
то покачване на цените на 
природния газ в Европа да 
се отрази на потребители-
те и чрез цените на елек-

троенергията. Инфлаци-
ята се очаква да достигне 
най-високата си стойност 
от 8,4 % на годишна база 
през третото тримесечие 
на 2022 г. в еврозоната 
и след това да намалява 
стабилно и да спадне под 
3 % през последното три-
месечие на 2023 г. както 
в еврозоната, така и в ЕС, 
тъй като натискът от огра-
ниченията в предлагането 
и от цените на стоките от-
слабва.
В прогнозата за България 
се казва, че изпълнение-
то на плана за възстано-
вяване и устойчивост се 
очаква да бъде основни-
ят фактор за ускорения 
растеж на инвестициите 
както през 2022 г., така и 
през 2023 г. Като цяло се 
очаква реалният БВП да 
нарасне с 2,8 % през тази 
и с 2,3 % през следващата 
година.

Европа Директно 
Добрич

ЕС дава над 110 милиона евро за 
модернизация на железопътен 

коридор в Западна България
Европейската комисия 
одобри инвестиция за над 
110 милиона евро от Кохе-
зионния фонд за първата 
фаза на проект за модер-
низиране на железопътен 
коридор в Западна Бъл-
гария, част от по-голяма 
транспортна мрежа TEN-
T между София и сръб-
ската граница.
Модернизацията засяга 
участък с дължина 33,34 
км между Волуяк и Дра-
гоман. Отсечката от же-
лезопътната линия свърз-
ва Западна България със 
Сърбия и е част от транс-
портния коридор, свърз-
ващ Турция със Западна и 
Централна Европа.
Комисарят по въпросите 
на сближаването и рефор-
мите Елиза Ферейра зая-
ви: „Тази нова инвестиция 
носи добавена стойност 
на политиката на сбли-

жаване на местно равни-
ще: осигурява свързаност 
на граничните региони и 
устойчиви транспортни 
инфраструктури в услуга 
на гражданите на Бълга-
рия като част от по-ши-
роката европейска мре-
жа. Тези инвестиции са 
важни за икономическата 
дейност в региона и на-
сърчават социалното и те-
риториалното сближава-
не. Проектът носи ползи 
и за околната среда, като 
насърчава прехвърлянето 
на товарните потоци от 
автомобилния към желе-
зопътния транспорт и ще 
доведе до по-малко шум 
и замърсяване на възду-
ха, като по този начин ще 
се подобри качеството на 
живота на жителите.“
В първата фаза на проек-
та съществуващата еди-
нична железопътна линия 

ще бъде модернизирана и 
ще бъде изградена втора 
електрифицирана желе-
зопътна линия. Система-
та за надзорен контрол и 
придобиване на данни, 
която осигурява наблю-
дението и контрола на 
железопътното движение 
по линията, също ще бъде 
модернизирана. Модер-
низирането ще допринесе 
за оперативната съвмес-
тимост, особено по тран-
сграничните участъци, 
което ще бъде от полза 
както за гражданите, така 
и за предприятията в ре-
гиона. 
Този проект е в съответ-
ствие с Европейския зе-
лен пакт за насърчаване 
на устойчивия транспорт 
и премахване на участъ-
ците с недостатъчен капа-
цитет в ключови мрежови 
инфраструктури.


