
Р осен Иванов е роден в гр. Пер-
ник. Завършва специалност 

„право“ в  Софийския университет 
„Св. Климент Охридски“ и след ди-
пломирането си започва работа като 
адвокат. През октомври 2009 г. е на-
значен за съветник в  политическия 
кабинет на министър Божидар Ди-
митров. В списание „ЕК“, което або-
натите на „Роден глас“ ще получат 
заедно с този брой, е поместено об-

ширно интервю с  него, в  което той 
отговаря на редица важни въпроси, 
свързани с работата на Агенцията.

На първо място това са ролята 
на Агенцията и  нейното бъдеще. 
„Глобализацията, настъ-
пила в  края на 20-и  век, 
задължава всяка модерна 
държава да търси ресурс 
за връзка със своите по 
света. Примери като Изра-
ел и  Армения ни учат, че 
и  България е  в  състояние 
да изгради добре функцио-
нираща система, нещо, кое-
то започна с  основаването 
на Агенцията през 1993 г. 
и  продължи през 2009 г., 
със създаването на поста 
министър без портфейл, 
отговорен за провеждането 
на политиката спрямо бъл-
гарите в  чужбина. Бълга-

рите в  чужбина припознават Аген-
цията като своя. Мисля, че трябва 
да съществува и за в бъдеще, да раз-
ширява дейността си и да прерасне 
в министерство.“ �

З а д-р Ернст Юде, който пред-
почита да го наричат с българ-

ското му име Трифон, поместихме 
подробен материал в  бр. 2/2004 г. 
Майка му е  българка, а  баща му – 
германец. До деветата си година 
живее в София, където баща му пре-
подава немски в Софийския универ-
ситет „Св. Климент Охридски“. След 
1990 г. се отдава на благотворителна 

дейност. Прави щедри дарения из 
цяла България, на домове за сираци 
и възрастни хора, на болници и сто-
матологични кабинети. Медикамен-
ти, болнично оборудване, линейки, 
рентгенови апарати, зъболекарски 
столове. През 2003 г. оборудва зъ-
болекарския кабинет на 22-ро СОУ 
в  София, в  което е  учил като дете. 
Дарението включва всич-
ко – от цялостния ремонт, 
апаратурата и  доставката й 
от Германия, до заплатата на 
зъболекаря за 10 г. напред.

През пролетта на 2009 г. 
отваря галерия в  центъра 
на София. „Закрих я – казва 
той – защото разбрах, че хо-
рата в България, които раз-
бират от изкуство, за съжа-
ление нямат средства, за да 
си го позволят. Онези, които 
имат средства, нямат отно-
шение към изкуството.“

Личната му колекция от графики 
и картини, ще се превърне в пътува-
ща благотворителна изложба, печал-
бите от която ще бъдат предоставе-
ни на децата от Дом за сираци „Св. 
Николай“ на отец Иван в Нови Хан.

Понастоящем Трифон е в гр. Еле-
на и  търси начини да бъде полезен 
и на този град. �

НА 31 МАЙ, ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА БЪЛ-
ГАРИТЕ В  ЧУЖБИНА БЕШЕ НА-
ЗНАЧЕН РОСЕН ИВАНОВ. В  ИН-
ТЕРВЮТО ЗА СПИСАНИЕ „ЕК“ ТОЙ 
ЗАЯВЯВА, ЧЕ „ДЕЙНОСТТА НА 
АГЕНЦИЯТА Е  МИСИЯ, ОСОБЕНО 
ВАЖНА В  ДНЕШНИЯ ДЕН, КОГА-
ТО Е  НАЛИЦЕ НОВА ЕМИГРАЦИЯ 
И  ВТОРО ПОКОЛЕНИЕ ПОТОМЦИ 
НА ТАЗИ ЕМИГРАЦИЯ, РОДЕНИ 
В ЧУЖБИНА. НЕ БИВА ДА ПРОПУС-
КАМЕ ШАНСА ДА ИМ ПОМОГНЕМ 
ДА ОСТАНАТ БЪЛГАРИ.“

ПРЕЗ ПРОЛЕТТА НА 2009 Г., Д-Р 
ЕРНСТ ЮДЕ, ГРАЖДАНИН НА ГЕР-
МАНИЯ ОТ БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД, 
ОТКРИ В  ЦЕНТЪРА НА СОФИЯ ГА-
ЛЕРИЯ С ТВОРБИ НА ИЗКУСТВОТО. 
В КРАЯ НА ТОВА ЛЯТО Я ЗАКРИ. КО-
ЛЕКЦИЯТА МУ ОТ ГРАФИКИ И КАР-
ТИНИ ЩЕ БЪДЕ ТРАНСФОРМИРАНА 
В  ПЪТУВАЩА БЛАГОТВОРИТЕЛНА 
ИЗЛОЖБА.

ширно интервю с него, в което той рите в чужбина припознават Аген-
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дейност. Праравив  щеддрири дарения из Личната му ккололекцППРЕЗ ПРПРОЛЕТТА НА 2020090  Г., Д-ГГ Р
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Георги Първанов със съпругата си в галерията
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