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ОТНОСНО: Закриване на Тараклийски държавен университет „Григорий Цамблак", 
Република Молдова 

УВАЖАЕМИ ОБЩИИСКИ СЪВЕТИИЦИ, 

Заради образователна реформа, университета в тараклийския регион в Молдова, където 
повече от 70 процента от населението е съставено от българи, голяма е вероятносrга да 
бъдат преустанови дейностите по съвместната работа на двете висши учебни заведения. 

Очакванията на българското общество в двете държави беше да бъдат доведени до край 
действията от двете държави и учебното заведение в Молдова стане филиал на Русенски 
университет „Ангел Кънчев". Реформата предвижда се то да се слее с педагогическия 
университет в Кишинев. В тази връзка българската общност в Тараклия излезе на протест 
пред учебнотозаведение. 

Настоящото предложение за приемане на обръщение е на основание чл. 63 ал.2, 
т.3 от ПОДОбСНКВОА. 
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до 
НАРОДИО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Г-И РУМЕИ РАДЕВ 
ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ДО 
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ОБРЪЩЕНИЕ 
от Общински съвет - Русе 

Относно: 3акриване на Тараклийския държавен университет „Григорий 
Цамблак ", Република Молдова. 

УВАЖАЕМИ НАРОДИИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, 
УВАЖАЕМИ Г-И IIРЕЗИДЕИТ, 
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ, 

Министерството на образованието на Република Молдова осъществява 

образователна реформа в сферата на висшето образование. С оглед на тази тяхна 

политика е публикувано за обществено обсъждане предложение, с което се слива 

Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак" в структурата на Молдовския 

държавен университет „Йон Крянга". С това се слага край на една институция, която през 

годините се е доказала като стожер на българската национална идентичност в Република 

Молдова. 

Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак" започва своята 

история през 2004 г. по инициатива на държавните глави на Република България и 

Република Молдова. Целта на тази инициатива е интензивното развитието и 

двустранното сътрудничество в сферата на висшето образование. Университеrьт се 

превръща в бастион на българската идентичност, като в него се изучават българска 



история, език, литература и фолклор. Населението в тараклийския регион е с ясно 

изразено българско самосъзнание, като над 70% от тях се определят като такива. 

Считаме, че действията на Република Молдова за закриване на университета 

„Григорий Цамблак" засяга пряко българския национален интерес, а именно опазването 

на културната идентичност на българите по света. С оглед на заявеното желание на 

Молдова да се присъедини към Европейския съюз ние настояваме за следната 

национално отговорна позиция: 

1. Министерски съвет да излезе с ултимативно искане за прекратяване на 

процедурата за сливане на двата университета. Тараклийския държавен 

университет „Григорий Цамблак" да бъде прехвърлен на Република България и 

като такъв да стане част от нашата образователна система. 

2. Министерство на външните работи да настоява за обвързване на членството на 

Република Молдова в ЕС със запазването на този български университет, както и 

като цяло за запазване на правата на българско национално малцинство. 

Защитата на българска кауза в Молдова е от национален интерес, ключов за 

защитата на етническите българи и тяхното самосъзнание! 

С УВАЖЕНИЕ, 

ОБЩИИСКИ СЪВЕТ - РУСЕ 


