
В  ПРОГРАМАТА НА ПОСЕЩЕНИЕТО 
НА ВИЦЕПРЕЗИДЕНТА – МАРГАРИ-
ТА ПОПОВА – В ЧЕХИЯ БЕШЕ ВКЛЮ-
ЧЕНА И  СРЕЩА С  БЪЛГАРСКАТА 
ОБЩНОСТ, КОЯТО СЕ СЪСТОЯ НА 
25 МАЙ В  БЪЛГАРСКОТО ПОСОЛ-
СТВО В  ПРАГА. ОСНОВНАТА ТЕМА, 
ВЪРХУ КОЯТО ВИЦЕПРЕЗИДЕНТЪТ 
ПОСТАВИ УДАРЕНИЕТО, БЕШЕ СТРА-
ТЕГИЯТА НА БЪЛГАРИЯ КЪМ СЪ-
ГРАЖДАНИТЕ ЗАД ГРАНИЦА.

Вицепрезидентът инициира 
Световна среща  
на българите  
зад граница

П рез 2010 г., Божидар Дими-
тров, министър без порт-
фейл, отговарящ за бъл-

гарите в чужбина, започна действия 
за изменения в Закона за българите 
зад граница. На срещата, вицепре-
зидентът Маргарита Попова изрази 
съмненията си на юрист по въпроса 
и  изтъкна, че преди да бъде създа-
ден закон, трябва да се знае какво 
държавата иска от гражданите си 
зад граница, какво те очакват от нея 
и също така на какви нива и как ще 
протича комуникацията. „Това са 
важни неща – каза тя, – които не 
могат да бъдат отработени в закона. 
Затова най-напред трябва да се на-
прави стратегия, държавата трябва 
да създаде концепция. Всяка модер-
на демократична държава има по-
добна концепция за отношението си 
към гражданите извън пределите на 
държавата. Едва след това, ако има 
нужда, се изготвя закон.“

Първата крачка за създаването 
на Стратегия за политиките на дър-
жавата по отношение на българите 
в чужбина, вицепрезидентът вижда 
в среща с българските организации 

от цял свят, която ще даде на власти-
те представа за характера на общ-
ностите и нуждите им. „Всички вие 
– каза Маргарита Попова, – сте раз-
лични, по различен повод сте напус-
нали страната, различна е и интегра-
цията ви. Струва ми се, че за да може 
държавата да отговори адекватно на 
вашите потребности, е  необходима 
сериозна комуникация. Имам нуж-
да от вас! Искам да се срещнем, да 
поговорим и  да чуем вашата пред-
става за отношението на държавата 
към вас. Замислила съм да направим 
такава среща през ноември, в Брюк-
сел. Ще бъдат поканени лидерите на 
всички ваши сдружения.“ 

В последвалите въпроси беше пов-
дигнат и  този за „българския дър-
жавен имот в Прага“. „Не се съмня-
вайте – отговори Маргарита Попова, 
– че преди да дойда тук, се запознах 
с проблема. Знам, че въпросът трябва 
да се разреши, но това няма да стане 
като си подаваме реплики. Не бих 
участвала в  нещо такова. Искам да 
мислим позитивно и да решим про-
блема така, че да не се срамуваме от 
себе си.“

Въпросът, на който Маргарита 
Попова отговори с усмивка и жела-
ние, касаеше представата й  за мак-
симума и минимума, които би жела-
ла да постигне по време на мандата 
си. „Много бързате с този въпрос – 
усмихна се тя. – Едва започваме! Бих 
искала да видя много неща. Напри-
мер млади хора, завършили в  чуж-
бина и  спечелили добри позиции 
там, които правят мост и комуники-
рат с  българския бизнес.“ Подобна 
инициатива би намерила пълната 
подкрепа на институциите, тъй като 
е  подтик към креативно мислене 
и  иновации. „Това е  мъничка моя 
мечта, която ако се случи в  следва-
щите 2–3 години – ще ме направи 
щастлива.“ �

Цитираните изказвания са под-
крепени със звукозапис, направен за 
списанието.

В края на май, Мария Цанкова, главен експерт в Комисията за българско гражданство и бъл-
гари в чужбина, от името на вицепрезидента, Маргарита Попова, изпрати писмо с обръщение 
към организациите на българите зад граница. Към писмото беше приложена анкета, която да 
даде предварителна насока на разговорите в Брюксел, които ще залегнат в бъдещата Стратегия 
за политиките на държавата по отношение на българите в чужбина.
На зададения в Чикаго въпрос: защо именно Брюксел е избран за място на предстоящата среща, 
кабинетът на вицепрезидента изтъкна, че в Брюксел, по време на честванията на Националния 
празник 3 март, г-жа Попова обявява, че подкрепя инициативата на евродепутата Емил Стоянов 
за подобно събитие. Българските евродепутати са осигурили и зала в Европейския парламент, 
където да се осъществи срещата.
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