политика

Божидар Димитров – министър без портфейл,
отговарящ за българите в чужбина
В 87 правителство на България Божидар Димитров бе назначен за министър без портфейл, който отгова
ря за Агенцията за българите в чужбина и Дирекцията по вероизповеданията към Министерския съвет.
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В интервю за БНР той обясни, че
Агенцията за българите в чужбина не
е успяла да реши основни проблеми.
„Аз не искам да укорявам хората, които работят там – първо, те са много
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малко и второ,
липсваше
политическа
воля за решаването на тези
проблеми“.
Става въпрос,
обясни проф.
Димитров, за
българските
общности
в Македония,
Сърбия, Молдова и Украйна – те трябва
да получат
българско
гражданство
или поне
„зелена карта“,
която им дава
право да живеят и работят в България.
„Аз ще координирам дейностите на
министерствата, в случая и на външно министерство. Агенцията е на
подчинение на МВнР. Почти всички

Ст. н. с. д-р Божидар Димитров Стоянов е български историк, доктор по
история. Той е роден в на 3 декември 1945 година в Созопол, в семейство
на бежанци от Източна Тракия. През 70-те години на 20 век е допуснат
да проучва архивите на Ватикана. По това време Божидар Димитров
е сътрудничил на бившата Държавна сигурност в качеството си на агент.
През декември 1994 г. е назначен за директор на Националния исторически музей (НИМ). Като директор на Национален исторически музей, през
1997–1998 г., има задочен конфликт с президента на Република България
Петър Стоянов по повод връщането в Зографския манастир на черновата
на „История славянобългарска“, написана от отец Паисий Хилендарски.
През лятото на 1998 г. договорът му в НИМ е прекратен от министъра на
културата Емма Москова. През периода 1998 – 2001 г се препитава като
свободен журналист в Бургас и София. „Възстановен“ е като директор на
НИМ през октомври 2001 г., след конкурс. Като член на Висшия партиен
съвет на БСП в края на 2005 Божидар Димитров се обявява открито против решенията на ръководството на БСП. Той не подкрепя кандидатурата
на Татяна Дончева за кмет на София и подкрепя независимия кандидат
Бойко Борисов. От 2002 г. е водещ на телевизионното предаване „Памет
българска“ по Канал 1. Преди Парламентарните избори в България през
2009 г. напуска БСП и застава в подкрепа на ГЕРБ. На изборите е избран
за народен представител. Автор е на около 20 монографии и над 200
студии и статии. Специализирал е палеография в Париж и във Ватикана.
Женен е и има едно дете.

министерства имат отношение към
българите в чужбина – Министерството на образованието например
отговаря за българските училища
в чужбина. Министерството на правосъдието отговаря и за българското
гражданство, което пряко засяга българите в чужбина“, заяви Димитров.
България трябва да дава
гражданство на 30 000 души
годишно, за да бъде решен
въпросът с демографската
криза.
Това смята министърът без портфейл
Божидар Димитров. Статистиката
сочи, че отрицателният демографски
баланс намалява нацията ни с 30 000
на година. Даването на БГ паспорт на
наши сънародници от Република Македония, Сърбия, Молдова, Украйна
и други държави ще се отрази положително не само на демографския
ни баланс, а и ще освежи генетичния
ни фонд. Той твърди, че за страната
ни е много по-добре да заселва на
територията си хора с българско
самосъзнание, отколкото други
националности.
От началото на 21-и век 20 000 българи от Република Македония са получили гражданство у нас. За същия
период с български паспорт са се
сдобили 14 000 наши сънародници
от Молдова, 9000 от Украйна, Русия
и Западните покрайнини. В момента
има 60 000 молби за получаване на
българско гражданство. Част от тях
са подадени още през 2006 година.
60-те хиляди души, чакащи от
години за българско гражданство,
да получат наведнъж BG паспорти,
предлага министърът без портфейл
Божидар Димитров. Това ще допринесе за справяне с демографския
срив. Историкът предлага нестандартно, но лесно решение за 60-те
хиляди молби за българско гражданство. Борисов да последва примера
на Рейгън и да разпореди с еднократен акт да се даде гражданство на

които в момента съществуват
извън границите на страната ни,
съобщи министърът на българите
в чужбина Божидар Димитров. Пове-

чето от тях обаче са неделни и в тях
няма учебни занятия през седмицата. Такива има в Америка, Австралия,
Африка, Западна и Средна Европа

Занимавал съм се с културноисторическа работа в отдела КИН (културноисторическо наследство). От досието ми са останали 93 страници.
Част от него най-вероятно е унищожена, но не нещо, за да се прикрие,
а защото такава беше практиката. Материали, които смятат за много важни, да ги закрият, а други, които са чисто научноизследователска
работа, описи на архивите – ги запазват... Между другото би трябвало
да бъда смятан и за дисидент, тъй като съм уволнен от ДС шест месеца
след като съм постъпил.Тъй като ме заловиха да разпространявам книги
на Солженицин, които си купих при първата си командировка или при първата си мисия, да говорим на професионален език, в Париж.Не предадох
и хората, на които съм дал книгите. Не знам някой от днешните демократи да се похвали, че в миналото е разпространявал Солженицин.
Божидар Димитров
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всички. Целта е част от кандидатите
за български паспорт да се заселят
в родината.
Над 180 са българските училища,

Райна Манджукова е новият директор на
Агенцията за българите в чужбина
„Аз съм една от онези 350 хил. бесарабски българи, за които през 1989 – годината, когато дойдох в България да уча – тук не се знаеше почти нищо“, казва Райна Манджукова
ношението на предишното правителство към българите в чужбина.
Сега нещата са променени“, каза
министърът без портфейл Божидар
Димитров пред Агенция „Фокус“. Той
уточни, че за първи път бесарабска
българка ще заеме важен държавен
пост и ще продължи традицията
бесарабските българи да заемат
ръководни постове в държавата.
Такива са били Александър Малинов
и Димитър Греков. Назначението на

Райна Манджукова е професионално
и експертно, смята проф. Димитров.
(М. З.)

Райна Манджукова по баща – Бурлакова е родена през 1970 г.в бесарабското село Кайраклия, Украйна в семейство с 4 деца. В България идва
през 1988 г. като част от първата експериментална група по български
език в Държавния педагогически институт в гр. Измаил. Завършила
е български език и литература с втора специалност руски език в Софийски университет „Климент Охридски“. След дипломирането си постъпва
на работа в Агенцията за българите в чужбина, като отговаря за българите в ОНД. „ Издига се до длъжност директор на дирекция „Връзки с българите по света и информационна дейност“.Напуска през 2007 г., след
което става автор и водещ на предаването „Облаче ле бяло“ по ТВ СКАТ.
Автор е на многобройни публикации в печата, свързани с българите зад
граница. Манджукова е съучредител и член на ръководството на Асоциация „Световна България“ за работа с българите в чужбина и на Асоциация на българските училища зад граница. Съставител и редактор е на три
стихосбирки и на две книги за деца. Владее руски, украински и френски
език. Редактор е на електронното издание „BG по света“ и на Портала за
нацията bolgari.net. Омъжена е, има син на 12 години.
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Снимки: архив и Мария Захариева.

Правителството освободи досегашния шеф на ДАБЧ Димитър Димитров, който беше зам.-министър в социалното министерство от квотата
на БСП и бе назначен дни след загубените от управляващата коалиция
избори. „Надяваме се, че най-сетне
агенцията да заработи, защото дълги
месеци нямаше директор и мястото
бе използвано за временни назначения на някой наш другар. С Евгений
Желев беше така. Това показва от-
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