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 До Президента на Украйна 

г-н Зеленский 

Копие:До член на Европейския 

Парламент г-н Ковачев 

                                                           До посланик на Република 

                                                                     България в Украйна  

                                                                   г-н  Коджабашев 

                                                                     

 Уважаеми г-да,  

 

Молим за подкрепа в каузата, която ще спомогне на справедливото 

провеждане на административната реформа в региона, запазване на 

Болградски район в рамките на един административен окръг за 

компактно представени граждани на Украйна българи и гагаузи по 

происход и култура. 

 Демократичните промени в украинската държава днес, след 

години на тоталитаризма и авторитаризма, сподвигнаха българското 

общество - граждани на независима Украйна да вземат активно участие 

в решението на административната реформа, така очаквана от години 

наред. Компактното българско малцинство, в региона Бесарабия 

представено до 35-40% от населението, в миналото е изживявало доста 

трудности в реализирането на своите права и свободи. Повече от два 

века българите тук водят борба за свое оцеляване. Не по своя воля за 

200 години земи, населени с българи, сменят своя сюзерен поне 8 пътя. 

Всяка държавна власт, тук, в миналото упражняваше насилие срещу 

населението. Трагични събития стават през 1860, 1918 и 1924 година . 

През 1946/47 година нашето население изживява жесток глад и загуба 

до 40% от населението. От поколения на поколение се води борба за 

роден език и култура. Компактно представени в региона, българите тук 

административно са разпокъсани. Разпокъсани административно, те не 

могат да бъдат представени пропорционално в структурите на властта в 

Украйна на различно ниво. За да подкрепи желанието на българите в 

Бесарабия за участие в референдума за независимост на Украйна през 

1991 година, първият Президент Леонид Кравчук публично се исказа при 

посещението на региона за българско културно самоопределение в 
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рамките на независима Украйна. Заедно с целия народ на Украйна по 

време на референдума на 01.12.1991 година в Болградски район се 

провежда и свой референдум за създаване на Болградски национален 

окръг с резултат 82,8% "за". Динамичното развитие на независима 

Украйна днес повдига пред българското население свои проблеми и 

задачи. Решението на въпроса е в реализирането на административната 

реформа. Очакваме, че тази реформа не ще намали статутът на 

българското население в региона. Една административна единица за 

българите (Болградский округ) в рамките на компактното им присътствие 

ще позволи на украинската държава по-ефикасно да се грижи за 

развитието на региона, за запазване на българския език и култура като 

част от общоукраинската култура, ще спомогне да се реализират всички 

международни споразумения и задължения спрямо Европейския Съюз. 

Една държава, поела трънливия път към демокрацията, би могла 

справедливо да реализира различни варианти на административната 

реформа според подписаните  договори, а именно: 

 

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, 

 което ще засили позициите на украинската държава в региона. 

 

С уважение, 

Председател на дружеството           Иван Половнюк 

 

 

Секретар на дружеството                Димитър Кружков 

 

 

 


