
Г-н министър, на 13 май в София 
се проведе Национална кръгла 
маса във връзка с новата страте-
гия на правителството по отно-
шение на българите в чужбина. 
Има ли вече конкретни резулта-
ти?
 Идеята е доста разпиляната поли-
тика по отношение на българите 
в чужбина да се обобщи, да се 
определят общи цели и финанси-
ране, да се подобри координаци-
ята между различните институ-
ции. Нова форма е образуването 
на фонд, за който българските 
общности в чужбина ще могат да 
кандидатстват с проекти и тяхната 
дейност ще може да бъде финанси-
рана. Има конкретни ангажименти, 
свързани с поддържане на бъл-
гарското образование в чужбина 
и това е важно за Чехия. Училището 
в Прага е едно от проблемните 
ни училища. По време на срещата 
бяха представени идеи и от Ми-
нистерството на образованието. 
Ще направим всичко възможно не 
само да запазим училището в Пра-
га, но и да го укрепим. Повече ин-
формация можете да намерите на 
сайта на Министерството на външ-
ните работи и на сайта Държавната 
агенция за българите в чужбина.

С други думи Вие виждате опти-
мистично бъдещето на Българско-
то училище в Прага?
Разбира се. Много ми се иска обаче 
българите да си изпращат децата 
в това училище и да има повече 
деца там. За да е живо училището, 
е важно да има в него деца. Освен 
фонда за подобряване работата по 
отношение на образованието има 
редица инициативи в областта на 
културата и пазара на труда. Иде-
ята е да подпомогнем българите 
и гражданите с български произход, 
които биха искали да се върнат 

в България. Те трябва да имат ин-
формация за нуждите на трудовия 
пазар. На сайта на Агенцията за 
българите в чужбина ще направим 
един специален форум, в който 
българите в чужбина ще могат да 
общуват помежду си с помощта на 
интернет.

Как на този форум попаднаха хора 
от различни държави и защо бъл-
гарите в чужбина нямаха инфор-
мация за него?
Поканите ги правеше Агенцията за 
българите в чужбина. Не мога да Ви 
кажа точно по какъв начин са били 
избирани участниците от чужбина, 
но политиката ни по отношение на 
българите в чужбина не може да има 
селективен характер и да избира 
едни, а други да не избира.

Има такъв подход, за съжаление. 
Би било добре Агенцията да не си 
избира в отделните държави 1–2 
организации, с които да работи. 
Представители на Агенцията 
идваха няколко пъти в Прага през 
последните месеци и напълно ни 
игнорираха.
Хубаво е и вие да сте активни в кон-
тактите си с Агенцията.

Много сме активни. Изпращаме 
им информация, която се помест-
ва в сайта, получават и нашето 
списание „Българи“.
Да, аз познавам вашето списание. 
Държавната агенцията за българи-
те в чужбина не може да допуска 
селективност. Не трябва да има се-
лективност и в цялостната държавна 
политика към българите по света.

Политиката по отношение на българите
в чужбина не може да има селективен характер
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