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БЪЛГАРИЯ СЪС СИГУРНОСТ Е ЕДНА ОТ СТРАНИТЕ, ЧИЕТО ПРАВИТЕЛСТВО ОТДЕЛЯ НАЙ-МНОГО ВНИМАНИЕ НА 
ЕМИГРАНТИТЕ СИ. ТОВА НЯМА ДА УЧУДИ НИКОГО, КОЙТО СЕ ЗАМИСЛИ ЗА СЪОТНОШЕНИЕТО МЕЖДУ БЪЛГАРИ-
ТЕ ЗАД ГРАНИЦА (ГОВОРИ СЕ ЗА ЧЕТИРИ МИЛИОНА) И ЖИВЕЕЩИТЕ В БЪЛГАРИЯ, КОИТО СПОРЕД ПОСЛЕДНОТО 
ПРЕБРОЯВАНЕ НАБРОЯВАТ НЕЦЕЛИ ОСЕМ МИЛИОНА (7 928 901). АКО БЪДЕ ИЗПОЛЗВАНА МАКСИМАЛНО РА-
ЦИОНАЛНО, ТОВА Е СЕРИОЗНА СИЛА. ДОТОЛКОВА, ЧЕ В ПРАВИТЕЛСТВОТО НА БОЙКО БОРИСОВ ТЯ СЕ СДОБИ 
С МИНИСТЪР БЕЗ ПОРТФЕЙЛ – СТ.Н.С.Д-Р БОЖИДАР ДИМИТРОВ СТОЯНОВ.

Д -р Божидар Димитров е  бъл-
гарски историк, доктор по 

история. Роден е на 3 декември 1945 
година в  Созопол, в  семейство на 
бежанци от Източна Тракия. През 
1975 г. завършва история в Софий-
ския университет „Климент Охрид-
ски“. През 70-те години на 20 век 
е  допуснат да проучва архивите на 
Ватикана, което може да се оцени 
като голям успех в епохата на т.нар. 
„Студена война“.

Божидар Димитров е личност, ко-
ято е  активно атакувана и  защита-
вана. Общо 29 години е директор на 
Националния исторически музей. 
Казвам „общо“ а не „в продължение 
на“, защото през 1999 г. договорът му 
е  прекратен. Това става вследствие 
на задочен конфликт с  президен-
та на Републиката Петър Стоянов 
по повод връщането в  Зографския 
манастир на черновата на „Исто-
рия славянобългарска“ на Паисий 
Хилендарски. Когато пък през 2001 
г. е  възстановен – което става чрез 
редовен конкурс – тръгва слух, че 

е имало лична протекция от страна 
на Георги Първанов.

Като член на Висшия партиен съ-
вет на БСП, в  края на 2005 се обя-
вява открито против решенията на 
ръководството на БСП. Той не под-
крепя кандидатурата на Татяна Дон-
чева за кмет на София и  подкрепя 
независимия кандидат Бойко Бори-
сов. Преди Парламентарните избори 
през 2009 г. напуска БСП и  застава 
в подкрепа на ГЕРБ.

Кандидатурата му за министър 
без портфейл предизвиква недо-
волство от страна на Синята коа-
лиция. „Кандидатурата на Божидар 
Димитров за министър е неприятна 
изненада за нас, коментира съпред-
седателят на формацията Мартин 
Димитров. При отделно гласуване 
на всички министри Божидар Ди-
митров няма да получи нашата под-
крепа.“ Отговорът на Бойко Борисов 
е рязък и безапелационен: „Позици-
ята на Синята коалиция спрямо Бо-
жидар Димитров е  лицемерие. Ще 
върна мандата и да отиваме на нови 

избори, ако отсега почват с  номер-
цата си. Това са номерца. Знаят, че 
Божидар Димитров ми е  приятел. 
Умишлено ми връщат по този на-
чин. Издал е над 30 книги, води пре-
давания по телевизията, познат е на 
обществото, обичан е  от българи-
те. Затова ли намериха да се заядат 
с мен? Ще върна мандата, но няма да 
оставя да се гаврят с Божидар, с мо-
ите приятели, които са били с  мен, 
когато съм воювал да правя ГЕРБ“, 
категоричен бе Борисов.

В  87 правителство на България, 
Божидар Димитров е  назначен за 
министър без портфейл, който от-
говаря за Агенцията за българите 
в чужбина и Дирекцията по вероиз-
поведанията към Министерския съ-
вет. „За мен българите в чужбина си 
остават българи – заявява той. Аген-
цията за българите в чужбина досега 
не успя да реши някои от основните 
проблеми и затова е необходимо на-
значаването на министър, който да 
се занимава с  това. Проблемите на 
българите в  различните страни са 
диференцирани – едни са те в САЩ 
и Канада, други са в Европа – и ние 
трябва да работим активно по реша-
ването им.“ 

На въпрос дали постът не се 
създава само за него, Божидар Ди-
митров отговори: „Ако приемем, 
че читири милиона българи са из-
лишни, тогава и  министерството 
е излишно.“ �
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