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 Равносметки 

Най-черните прогнози ве-
щаят, че до 2050 година 
България ще остане без 
българи. Напускат стра-
ната студенти – за да учат 

навън, млади семейства – за да живеят  
и работят навън и „гурбетчии” – които се 
връщат по време на отпуските, за сватби 
и за погребения.

Какво казват статистиците?
Според неофициални данни на Нацио-
налния статистически институт, към 2011 
г. българите, които живеят в чужбина, 
наброяват 2 036 092.

По данни, изнесени през 2011 г. от 
Асоциацията на частните университе-
ти, 80 хиляди български студенти учат 
в чужбина. От тях 8000 са в Германия, 

3500 – в САЩ, пак толкова – в Англия  
и Франция. За сравнение: Китай има 7000 
студенти в чужбина, Франция – 2500,  
a Германия – 2300.

В който и малък град или село на стра-
ната да отидете ще ви кажат, че младежите 
над осемнайсет годишна възраст са зами-
нали в чужбина. 

Легендарната светлинка в тунела
Дали има промяна в мрачните прогно-
зи?

Данните сочат, че все повече българи 
се завръщат от чужбина. След 2006 година 
броят им непрекъснато расте. С висше 
образование са 34% от завръщащите се. 
Националният център за документация и 
информация, който легализира дипломи 
също документира, че в последно време 

расте броят на желаещите да легализират 
своите дипломи.

Социолозите смятат, че има промяна  
в гледната точка на хората – ако преди, 
да се завърнеш, е било равносилно на 
признание, че си нещастник, днес тази 
нагласа изчезва.

Въпросът обаче не опира до това да-
ли се завръщат „старите и забогателите”,  
а дали има младежи, които да го правят. 
Интересното е, че има. Излезли са, видели 
са – и са решили да се върнат. Прецени-
ли са, че предпочитат да живеят у дома. 
Приемат го като опит – не като грешка  
и неспособност да се реализират.

Малко по-различни юпита
Медиите в България пишат за тях като 
за новите юпита. Те са млади, завършили 

Голямата тема: 
завръщането
По мои лични наблюдения, хората, които идват в Чехия и живеят тук известно време, не се връщат лесно  
в България. В повечето случаи търсят връзки и начин да останат. В самата България също цари мнението, че всеки, 
който може – емигрира и не се връща. Още през първите няколко дни на отпуската ми там, съвсем случайно,  
на улицата, дочух изказването, че „в България се връщат или старите и богатите или неудачниците и лудите.”  
Дали наистина е така? Дали има младежи, които съзнателно, имайки избор, остават да живеят – тоест да работят  
и да създадат семейство – там? Или са много и ние просто сме пропуснали да осъзнаем, че нещо се е променило?

Текст: Кремена Бечева /Снимки: архив на „Тук-там“



Редакцията благодари на Райна 
манджукова, чиито предавания, 
„облаче ле, бяло” в тв „скат”, 
инспирираха написването на статията.
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са престижни университети зад граница, 
работили са в големи компании – и са 
решили да се завърнат.

Защо?
С проблема се занимава едно от пре-

даванията на „bTV репортерите”. В разго-
вори с такива младежи и те питат „защо”. 
Отговорите са различни: защото не искам 
да съм емигрант; писна ми от комплекси-
рани европейци; искам да живея в своята 
страна; обичам красивите жени; не наме-
рих удовлетворението, което търсех. Това 
не са отговори на неудачници, а на хора, 
които умеят да мислят, мислят и търсят 
начини да бъдат щастливи.

Мирослав Славчев, финансов и опе-
ративен директор на НПО, работил в 
Майкрософт, в САЩ казва, че чувства, 
че тук му е мястото. Отбелязва, че след 
2005 година много неща са се променили 
и разликата вече не е така драстична както 
по времето, когато е заминал. Все повече 
фирми предлагат добри възможности за 
работа. Не на нивото на САЩ, но добри.

„Бяхме там – а сега сме тук”
От това мото идва името на сдружение 
„Тук-там” (www.tuk-tam.bg). Основано е 
през 2008 година с цел да създава соци-
ална среда на завърналите се в родната 
страна. През 2011 г. имат 21 официално 
регистрирани членове и 12 доброволци.

Имат енергия и желание да живеят в 
България и да съдействат, за да става все 
по-подходяща за живеене. Имената на 
проектите им, за които можем да проче-
тем на интернет страницата им говорят 
сами за себе си. „Обратно у дома. Ами се-
га?”, „ My way”, „Образование в чужбина”, 
„Кариера в България. Защо не?”.

През лятото, когато най-много „чуж-
денци” се завръщат в България, сдруже-
нието организира „Голяма лятна среща на 

тук-тамовци”. През тази година се състоя 
в градината на заведението „Once Upon A 
Time” (подходящо име, нали?). На срещата 
са дошли близо 200 човека – хора, които 
са тук или там, които са се върнали или 
се чудят дали да се върнат, които искат да 
се запознаят с други като тях.

„Кариера в България. Защо не?”
Това е топ инициативата на сдружението: 
кариерен форум за българи с образование 
и професионален опит в чужбина от една 
страна и работодатели, търсещи профе-
сионалисти – от друга. 

Организират го съвместно сдружение 
„Тук-Там” и кариерният сайт „Back2BG” с 
подкрепата на Държавна агенция за бълга-
рите в чужбина. Проведен за пръв път през 
2008 година. През тази година се състоя на 
13 септември, в Интер Експо Център Со-
фия. Целта му е успешната професионална 
реализация в родината на все повече бълга-
ри с образование и опит от чужбина.

Сред фирмите, които участват във Фо-
рума са Hewlett Packard, IBM, Globul, Aims 
human capital, Nestle Bulgaria, Philip Morris, 
UniCredit Bank и много други. Както „тук-
тамовци” изтъкват, в първите четири фо-
рума са участвали над 3500 кандидати  
и 100 водещи фирми.

„Заедно в час”
Ако влезете в интернет и напишете името 
„Евгения Пеева”, ще получите толкова 
много препратки, колкото сигурно нямат 
и начинаещите кинозвезди.

Евгения Пеева е завършила Харвард, 
работила е в голяма консултантска ком-
пания и се е завърнала в България, за да 
основе и развие програмата „Заедно в час” 
(www.zaednovchas.bg ), която цели да уле-
сни достъпа до качествено образование 
за всяко дете в България, като привлече 
и подготви млади и талантливи специа-
листи, българи, които имат желание да 
станат учители.

Повече за Евгения Пеева и „Заедно в 
час” можете да прочетете в статията „Об-
разованието е път към щастието”.

Всеки сам изгражда своя свят
В своето предаване „Облаче ле, бяло” по 
ТВ „СКАТ”, Райна Манджукова включва 
цяла поредица от разговори със завърна-
ли се младежи. В едно от тях кани и Ма-
рияна Хамънова (която можете да видите 
на корицата на списанието), от „Back2bg“. 
„Един интелигентен мъж ми каза – спо-
деля Марияна в предаването – че нашето 
връщане е много добро за България, но 
лошо за нас самите, тъй като ще се борим 
с вятърни мелници. Аз не съм съгласна 
с него. Да, има много неща, които не са 
уредени, но все някой трябва да предложи 
решение и да опита да се пребори. Кой? 
Няма кой! Живеейки тук, ние правим 
много неща, които са полезни за нас и 
близките ни, с което повлияваме и други 
групи. Посланието ми към българите зад 
граница е, че ситуацията в България не е 
толкова черна и има място за всеки, който 
иска да направи нещо добро.” 

Speed Networking

Проектът „Да изчистим  
България“ в „Ловен парк“




