
Молба на Георги ,Щпмитров до Йосиф Сталин и Вячеслав Молотов да позволят на оФ

правителството да осъществява своите прерогатIIви в окупираната българска територия

среЩУобещаrrиетоДабъДатЗаДоВолеЕПВсиЧкинРкДинаЧервенаТаармияЗасПпранана
насплIIята, мародейтuч," , ограбваНето Еа държавно и частно имущество от

воеIIЕолужащи и части на Червепата армия,

Москва, 22 септември 1944г,

(Превод от руски език)

Пристигналият в Моск ва на20 септември т. г, чJIен на Полибюро на I-Щt на Българската

комунистическа партия и члея на българската правителствона делегация при маршал Толбухин

лр. ,щимитьр Ганев е упълномощен да информиiа за събитията в Българияизадейността на

комунистичееката,ruprr" и отечествar"" qpo,", атака също и да постави и изясни тук

следните най-важни и спешни въпроси:

1, Българск"'" 
"ои"*оur "u"r" 

в iърбия и Македония , реорганизирани и с ново командване,

полУЧихазаПоВеДотноВоТопраВиТелстВоДасесрФкаВатзаеДносчаститеипартизанските
отряди на Наролно-освободителната армия маршал Тито срещу немците, Съгласно тази

заповед българскит;;;;;";"rе водят Ьо"". с немско-фашистките войски, Представителите на

отрядите на югославската Народно-освободителна армия обаче настояха за извеждането на

българскlrг" "ои"*о", 
части на българска териториJI: H,uTu]u партия и правителството на

отечествения фро''г преценяват ,"" * д""*"u обiтаноiка , когато българските войски се

срФкават арещу немските войски, извеждането на българските части би било изгодно само на

немците. Затова молят за помощ за регулиране на_въпроса за съвместните действия на

българскитa 
"оиa*r-, 

югославкста Нфдно_освободителна армия във войната срещу немаките

iffiжх е реryлиран въпросът за котировката на съветската рубла към българския лев. Има

най-различни и произволни норми в този 
"N{,""n, 

Това обстоятелство създава възможност за

злостна спекулациЯ в ущърб на интересI{'tе на населениетО и се използва с враждебни цели от

германските агенти и фашистките врагове на правителството на огечествения фронт, Молбата

е да се ускори реryлирането на въпроса за курса на съветската рубла в България,

З. По българското черноморско *pu"op"*". iu"",u е забранен риболовът, За голяма част от

селата риболовът е единственото средство за съществуване, Заедно с това ежедневната заryба

наоколо1O0тонарибамногоЗатрУДiштапроДоВолсТВеНотоположениеназначителнаЧастот
населението.МолбатаесъВТескотопраВителстВоДаршрешитозириболов.
4. IK на Комунистическата партия и правителсвото молят да се даде на българското

правителство да осъществи своит" 
"р"рогаr,ви 

и в заетите от Червената армия територии,

всичко, което е необходимо зu удопеr"оряването на нуждите на Червената армия -

освободителка'българскотопраВиТеЛство,разбирасееготоВоДаосъЩестви"чрезсВоI,rте
орГани по Места' 

ttл r.Алfilлтл ця.ёпение

5.ИзвестнисаредицаслуЧаинанасиJIиепоотношениенаМестнотонаселениенаЗаВз9тите
територии от }UIкои военнслужащи от тиловите части на Червената арми,L Така например:

а) произволно се отнемат от местното население работен добитък,каруци ,хранителни

продукти без знанието на местната власт и без да се оформи по съответен начин изземването

на животните и хранителЕите продукти;

б) произволно се изземват държавните и грФкданските частни превозни средства и смазочни

масла. Това води до срив на естествената сеитба;

в)някоиВоеннослуЖаЩиВпияносЪстояниенахJIУВаТпрезнощтаВчастниДоМоВеВградоВете
и селата, грабят,а в някои случаи изнасилват *"", ' убЙват мъже,В с, Щив !ддово, Шуменски

lайон,е уб"r.u.л"о с други и стар tшен на Комунистическата партиJI,

,Щоколкото такива произволни дей_ствия вь{асят голям сIи.уг сред населението, което с

неописуема puoo".1 , ,aр* на дълбоко нещаетие среща братската Червена армия и от друга

страна, се използват по злостен начин от враговетеяаlljгапскиJl народ и на СъветскиJI съюз,

молбата е да се направи всичко възмоя(но за тяхното най-бързо прекратяване,

22 септември 1944г.
(Г..Щимитров)


