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С времето, „тук-тамовци” 
намират не малко съмиш-
леници. Започват да орга-
низират срещи, лекции и 
дискусии. На всяко събира-

не се появяват нови хора. Някои са чували 
са сдружението, а други са доведени от 
приятели – това се случва най-вече през 
лятото, когато „чужденците” се приби-
рат в родината за да се видят с близките 
и приятелите си.

„Занимавам се с онова, 
което ми харесва!”
Както споделят основателите, сдружение „Тук-там” възниква малко на шега. Началото е поставено през 2008 
година, когато шестима приятели се връщат от чужбина и виждат, че им липсва среда от хора с подобна нагласа 
и опит – и решават да си я създадат. В началото си контактуват по фейсбука и се виждат на кафе. Постепенно 
превръщат срещите в по-сериозно занимание, учредяват сдружение, регистрират го – и съществуват до днес.
А името на сдружението? „Просто хрумка – пише на сайта им. – Били сме там, а сега сме тук.”

С разрастването на сдружението и с 
увеличаването на проектите му се появява 
необходимостта от човек, който да се зани-
мава приоритетно с въпросите на сдруже-
нието – което значи да не работи на друго 
място и да разполага с времето си. С тази 
цел е отворена работна позиция „Проектен 
мениджър на „Тук-там”. Сред кандидатите 
за нея е избран Бойко Благоев.

Бойко Благоев е завършил специалност 
„Международни отношения” в СУ „Кли-

мент Охридски” в София. И той, разбира 
се, е сред онези, които са били навън, но за 
кратко – 5 месеца в Брюксел, едногодиш-
на магистратура в Холандия и две летни 
училища – в Прага и в Гърция.

Доволен ли сте от онова, което вършите 
в „Тук-там” и какъв смисъл, всъщност, 
виждате в работата на „тук-тамовци”?
Имам свободата да се занимавам с нещо, 
което ми е интересно и да го правя според 
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своето виждане. И което също е важно – 
намерих страхотна среда. Хората, с които 
съм се обградил, колегите и приятелите, 
са невероятни, хора, на които знам, че 
винаги мога да разчитам.

За нашата дейност често чувам комен-
тари, че е някакъв изкуствен балон, но 
аз не мисля така. Според мен се създава 
все по-широка среда, както от българи, 
завършили в чужбина, така и от хора из-
раснали тук, които са амбициозни и дей-
ни и реализират проекти, които не са за 
подценяване. Всичко това е сигнал, че има 
хора, които се връщат в България и искат 
да реализират идеите си тук. Това е пряко 
свързано с необходимостта и държавата 
като цяло да върви напред.

Според мен един от основните пробле-
ми е, че в България няма производ-
ство.
Това не е съвсем вярно. Неотдавна, заед-
но с Борислав Стефанов, изпълнителен 
директор на „Българска агенция за ин-
вестиции”, присъствах на една дискусия, 
която обсъждаше новите компании, ко-
ито навлизат на бългаския пазар и то не 
само в областта на инвестициите, но и в 
областта на производството. Причината 
не е само евтината работна ръка, а и във 
висококвалифицираните кадри, както и 
във факта, че държавата е конкурентнос-
пособна.

Как сдружението се справя финансо-
во? Имате ли спонсори?
Финансираме се предимно благодарение 
на дарения. Важно място има добровол-
ния труд. Форумът „Кариера в България. 
Защо не?” е единственото събитие, в което 
имаме спонсори. Това е изявата, която 
издържа организацията ни през годината. 
Там фирмите заплащат своето участие ка-
то изложители. За кандидатите, участието 
е напълно безплатно, трябва само да се ре-
гистрират. Фирмите-участнички плащат, с 
което подкрепят не само Форума като та-
къв, но и самата кауза, тъй като Форумът 
е не просто обикновен кариерен форум, а 
кауза. През тази година компаниите, кои-
то ни подкрепят, са две: Hewlett Packard, 
който е сред най-големите работодатели 
в България и Philip Morris.

Може би има въпроси, които могат 
да се решат законово. Планирате ли 
включване в политическото простран-
ство?
Засега страним от политиката. Не искаме 
да се ангажираме с политически партии, 
не искаме да бъдем използвани от една 

или друга политическа сила. Това, което 
правим, е да помагаме на хора, които се 
занимават с това. Неотдавна, в Прези-
дентството се срещнахме с представители 
от Временните обществени съвети, кои-
то навлизат в законовата проблематика. 
Това, което искат, е да има избирателен 
район в чужбина и гласовете на българите 
зад граница да отиват директно за техен 
представител в Парламента.

Ако специалистите се върнат в Бъл-
гария – ще имат ли възможност за 
реализация?
Конкретен пример: неотдавна имах среща 
в една компания, която иска да привлече 
специалисти с немски език и е насочила 
усилията си към българи, завършили в 
чужбина. Надяват се да ги върнат в Бъл-
гария с предложения за добри условия на 
работа и добро заплащане.

Вярно е, че има сектори, в които е 
трудно да се намери работа – например 
в медиите. Има обаче и такива – като IT 
и финансите – които предлагат условия и 
заплащане може би на европейско ниво. 
Това е така защото се развиват и логично 
усещат глад за специалисти.

Добрите възможности за работа в раз-
лични сектори е един от акцентите на 
форума „Кариера в България. Защо не?”

Слушам Ви и Ви вярвам, но след 
малко ще изляза навън, а там дебне 
реалността.
Нашата цел не е да твърдим, че ситуацията 
в страната е розова. Не е. Но и не всичко е 
ужасно. Това, което липсва при българите 
навън, е правдива и реална информация. 
Опитваме се да я дадем.

Проблемът има много страни. Има 
хора с много негативна нагласа – били са 
разочаровани и все още са. Има и такива, 
които се връщат, но отново търсят начин 
да излязат. Всичко това е част от цялост-
ната картина.

Това, което осъзнах в чужбина е, че 
и навън са изправени пред същите про-
блеми, каквито имаме и ние. Не сме ги 
изобретили в България! Може би са с една 

идея по-остри, но не са уникални. И в 
Брюксел има криза, престъпност и бю-
рокрация. Бюрокрацията им е такава, че 
получих документите си за пребиваване 
малко преди да замина. Затова казваме, 
че е полезно всеки, който иска, да излезе 
навън и да види как е. Всеки, който смя-
та, че там положението е розово – ще се 
изненада. Разбира се, може наистина да 
открие нови възможности за себе си. И 
това е вярно.

От най-практична гледна точка има ли 
нещо, което да ви липсва в България?
Нещата са динамични и се променят. 
Преди да замина липсваха елементарни 
битови стоки. Мисля, че в момента не 
липсва нищо. Преди няколко дни потър-
сих един конкретен холандски крем, който 
обичам – и го открих. Това е елементарен 
пример, но е точен.

Много българи страдат от носталгията.
Българинът има специфичен начин на 
живот. Може и да нямаме много пари, но 
не пестим от забавленията. Кафенетата 
и МОЛовете са пълни. Това е може би и 
идеалът, който много хора търсят: ком-
бинация между европейска заплата и сре-
диземноморски начин на живот. Да сме 
у дома, в България, в собствената среда, 
която ни дава възможност за забавления 
– и да имаме възможност за реализация 
и развитие. За много хора това е добър 
стимул за да се завърнат.

Някакво послание към българите зад 
граница?
Да не изключват България от полезрени-
ето си. Да се информират за това, което 
се случва в нея.

Ще се радваме, ако с нещо помогнат за 
промяна на ситуацията. Не става въпрос 
само за пари. Могат да помогнат със своя 
опит, с мнението си, да споделят онова, 
което не им харесва и да търсим пъти-
ща за да го променим. Наистина бихме 
искали да стимулираме хората да бъдат 
активни спрямо България. От нас зависи 
да направим някаква промяна. 




