Българите
Актуално
в Чехия

Росен Плевнелиев:

Искам да бъда и президент на регионите
Ще работя за това българите, в която и част на света да се намират, да имат самочувствието
и да живеят с мисълта, че тяхната държава стои неотлъчно до тях.
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На първия тур беше отчетена повисока избирателна активност
от предходните президентски
избори, не Ви ли притеснява, че
на балотажа по-малко хора ще
излязат да гласуват?
Изключително съм благодарен на
хората, които ми гласуваха доверие на 23 октомври и осъзнавам
каква огромна отговорност е това
за мен и ангажимент да бъда
достоен и динамичен президент,
който да е най-успешният досега.
Благодарен съм и на тези граждани, които пуснаха гласа си за други
кандидати, защото демокрацията
се гради от активни хора, демокрацията означава избор. Приемам
като сигнал и критика към цялата
политическа класа факта, че много
от българите останаха по домовете
си на 23 октомври и бих искал да
ги уверя, че съм политик от ново
поколение, ще работя по нов и динамичен начин, непрестанно обърнат към хората не само в страната,
но и към тези в чужбина.
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Каква ще бъде политиката Ви
спрямо българите в чужбина, те
сякаш останаха извън полезрението на президентската институция досега?
Аз самият дълги години съм живял
в Германия и знам колко е важно
да се чувстваш част от родината
си, но и усещаш, че тя стои зад теб.
Не искам сънародниците ни зад
граница да живеят с мисълта, че
са забравени от собствената си
държава. Нека помним, че българите не сме само 7 милиона. Много
повече са тези, на които България
може и трябва да разчита, за да
върви напред и за да се променя.
Част от тях живеят извън територията на страната, като вероятно
планират живота си там за по-дъл-

го време. Но те остават българи по
същност, не по задължение, и това
е хубаво. Ще работя за това българите, в която и част на света да се

намират да имат самочувствието
и да живеят с мисълта, че тяхната
държава стои неотлъчно до тях.
Вие сте нашите посланици извън

Росен Плевнелиев – новият български президент

В каква посока ще бъде ориентирана външната политика, която
ще провежда президентската
институция?
За да бъде външната политика успешна, трябва да е силно
обвързана с реалния живот на
българите, където и да се намират
те. Да е убедително аргументирана и разбираема за обществото.
Искам да осигурим подкрепа на
българския бизнес и на успешните му операции на световните
пазари. Ще насочим външнополитическата си дейност към
привличане на преки инвестиции,
трансфер на модерни технологии и на управленско знание,
към реализирането на важните
стратегически инфраструктурни
проекти. Външнополитическата

по-нататъшно подобряване на
системата от дипломатически
и консулски представителства
в страните, в които българите имат
икономически, културни, образователни и социални интереси.
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компанията в страната, Бизнес парк София, който е започнат през 1999 г.
и е най-големият частно финансиран проект в областта на недвижимите
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политическите промени в България го оставят без работа.
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Снимки: архив

Как ще стане това, на думи винаги звучи добре, но на практика
всички добри пожелания остават само в рамките на срещите
с българската общност по време
на официални визити, а проблемите остават нерешени?
Гарантирам, че нито един сигнал,
изпратен до президента, няма да
остане без отговор и реакция.
Българските институции и особено
институцията на президента могат
и трябва да бъдат политическа
гаранция за диалог с българите
по света, за техните нужди, да
има чуваемост, тяхното мнение
да се взема предвид, постиженията им да намират популярност
и приложение тук, в България. От
целенасочения подход и диалог
с българите в чужбина можем да
черпим ползи за страната – тя да
бъде представяна, рекламирана,
изучавана. Цялостната държавна
политика към българите зад граница ще бъде добавена стойност
към усилията на бизнеса, културата, спорта, образователните
и изследователските институти да
интегрират своите резултати към
европейските и световните стандарти.

дейност на нашия екип няма да се
ограничава само до общи позиции
и принципи, а ще бъде концентрирана върху отстояване на икономическите интереси на българите.
Ще работим с правителството за
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пределите на страната. Искам
да показваме вашите успехи, да
надграждаме над тях, а президентската институция ще помага там,
където е необходимо.
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