
РЕЗОЛЮЦИЯ 

София, комисия по политиките за българите в чужбина,  11.12.2019 г. 

Среща с представители на българската общност в Украйна, гр.Болград и с представители на 

асоциацията на българите по света, град Варна 

 Ние, долуподписаните представители на българското общество на Болградски район, 

представители на  асоциацията на българите по света, град Варна поради  сложили се 

обстоятелства около съдбата на Болградски  район, където   компактно живеят българи,  

православни  албанци и гагаузи, сме загрижени  от планове на Кабинетът на Министрите в 

Украйна, според се който взе решение по време на провеждането на административната 
реформа да се ликвидира   Болградски район. Ликвидирането на Болградски район ще 

превърне град Болград в редовно провинциално селище, Болград ще загуби статутът на 

духовен и културен център за всички българи в Украйна.  

 Считаме, че България  трябва твърдо да заяви своята подкрепа в полза на реформите 

във Украйна, които да предвижда защитаване правата на българите в Украйна според 

Конституцията на Украйна, международни правови документи, актови, договори: 

1.Конституцията на Украйна, т.132; 

2.Законът за местното самоуправление на Украйна,т.6; 

3.Рамковата конвенция на Съветът на Европа по защита на националните 

малцинства,т.16; 

4.Европейската Хартия за регионални езици и езици за националните малцинства т.7,18; 

5.Декларация за правата на националностите на Украйна т.2.  

Ние не искаме нищо, искаме само гласът на България да е освен в полза на 

общочовешки ценности, да е в полза българския дух при нас. Нещо сме дали за 

освобождението от османско робство, строителството на въскресналата българската държава. 

За нас е важно днес гласът на нашата прародина да се чуе от всички наши хора по примера на 

други европейски държави с достоинство борещи се за своите сънародници предвид 

испитанията, исправили се пред нас в началото на ХХI век. 

 

Очаква ме, че Правителството на Българската Държава ще се застъпи за националните 

правдини и културно-социалните свободи на компактно българското население в Бесарабия  

Подписи: 

Председател на дружеството Св.св.Кирил Методий                     И.Половнюк 

 

Секретар на дружеството Св.св.Кирил Методий                   Д.Кружков    

Ръководител на работната група по запазване на Болградски район                   Н.Узун 

Председател на дружеството Св.св.Кирил Методий, гр.Измаил, юрист           В.Петров   

 Председател на Асоциацията на българите по света                 М.Станев  

Председател на Контролен съвет  

към Асоциацията на българите по света                      И.Дочев  

–  

 


