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Е дно от нещата, за които Пра-
вителството на Бойко Борисов 

претендира безапелационно, е  на-
значаването на експерти. В това от-
ношение изборът на Райна Манджу-
кова за Председател на Агенцията 
е на мястото си и то не само, защото 
познава Агенцията като собствени-
те си обувки.

Според думите й, първият Пред-
седател на Агенцията Георги Да-
наилов я  взел за кадем – затова, че 
е  българка от чужбина. Тръгнала 
е от най-ниското стъпало – сътруд-
ник, експерт, главен експерт. Няма 
нещо, което да не й е ясно в работа-
та. Остава там 14 години и стига до 
длъжността Директор на Дирекция 
„Връзки с българите по света и ин-
формационна дейност“. Организа-
тор е  на детски конкурси и  всевъз-
можни културни прояви, автор на 
десетки публицистични материали. 
Съучредител е  и  член на ръковод-
ството на асоциация „Световна Бъл-
гария“ за работа с  българите извън 
България и на Асоциацията на бъл-
гарските училища в  чужбина. През 
2007 г. създава за ТВ „СКАТ“ теле-
визионното предаване „Облаче ле, 
бяло“, третиращо темата за бълга-
рите извън България. В края на ми-

налата година предаването й излъчи 
100-ия си брой. 

За познаването на проблема гово-
рят думите й в интервютата, с които 
е засипана. Според нея страната ни 
се нуждае от Национална доктрина 
и  нова държавна политика по от-
ношение на българите в  чужбина. 
Тя припомня, че година и  7 месеца 
Агенцията е  била без председател 
и  заявява, че това е  показателно 
отношение на държавата към тази 
дейност като цяло. Самата тя си дава 
ясна представа за същността на ра-
ботата с българите зад граница още 
на първата си командировка в чуж-
бина. „Работата не е в това да се за-
несат два компютъра и  три кашона 
книги, а да им се дадат възможност 
и самочувствие да се чувстват пъл-
ноценни българи“, обяснява тя, с ко-
ето чертае и основните линии в про-
грамата си. По думите й, не е нужно 
българите да се връщат в  България 
– важното е всеки там, където е, да 
се чувства част от нея.

Според Райна, българите в  чуж-
бина могат да участват в живота на 
страната, ако има налице три ком-
понента. Първият е хората от Аген-
цията да имат сърце за тази работа, 
второ – държавата да има визия за 

това какво иска да прави в тази по-
сока, и трето – активното участие на 
самите българи в чужбина в проце-
са. Тя посочи, като пример за нали-
чието на тези три компонента, Асо-
циацията на българските училища 
в  чужбина, където нещата вървят, 
но за чието съществуване държа-
вата ни не е  знаела. „В  момента те 
са към 110, но се роят със страшна 
сила“, уточни тя. Райна Манджукова 
смята да внесе предложение в  Ми-
нистерството да се обособи звено, 
което да се занимава с българските 
училища навсякъде.

„Работата в  Агенцията винаги 
е  била част от мен, тук е  мястото, 
където не съм си получавала само 
заплатата, а  съм работила със сър-
це. Обнадеждена съм от това, което 
се случва в  момента – казва Райна 
Манджукова с  характерната си от-
критост и въодушевление. – Когато 
назначиха Божидар Димитров за 
министър без портфейл по пробле-
мите на българите в чужбина, аз се 
почувствах като през футболното 
лято на 94-та година!“.

Тя е на мнение, че е дошло време-
то идеалът за световната България 
да включва всички българи и  това 
ще е единението на нацията. �

ЗА РАЙНА МАНДЖУКОВА ПОМЕСТИХМЕ ПОДРОБЕН МАТЕ-
РИАЛ В БР. 1/2009 НА СПИСАНИЕТО. ТАМ ПИСАХМЕ ЗА ТОВА, 
ЧЕ Е  РОДЕНА В  БЕСАРАБСКОТО СЕЛО КАЙРАКЛИЯ, УКРАЙНА. 
ЗА ОБИЧТА Й КЪМ БЪЛГАРИЯ, ОЩЕ ПРЕДИ ДА Я ПОЗНАВА. ЗА 
ТОВА, ЧЕ ПРЕЗ 1989 Г. ПРИСТИГА ДА УЧИ В СОФИЯ И ЗАВЪРШ-
ВА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“. ЗА РАБОТАТА Й В ДЪРЖАВНА-
ТА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА И ЗА ТЕЛЕВИЗИОННО-
ТО Й  ПРЕДАВАНЕ „ОБЛАЧЕ ЛЕ, БЯЛО“, КОЕТО ГОДИНИ НАРЕД 
Й  НОСИ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ И  РАДОСТ. НА 12 АВГУСТ РАЙНА 
МАНДЖУКОВА БЕ НАЗНАЧЕНА ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВ-
НАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА.
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