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На срещата в Българския клуб 
в Прага, Силвия Кръстева, за-
местник-председател на „Бъл-

гарската православна общност” и един 
от участниците на тази среща, запозна 
присъстващите с основните въпроси 
и проблеми, обсъждани в Брюксел. 
Най-напред тя посочи, че основната 
цел на двудневния форум е била оч-
ертаване на основните приоритети, 
които според живеещите зад граница 
българи трябва да залегнат в основата 
на подготвяната Национална стратегия 
за българите в чужбина. При откри-
ването на форума, Маргарита Попова 
подчертава, че българската държава си 
е поставила за цел да инициира диалог 
с живеещите в чужбина българи като 
първа предпоставка за изработване-
то на модерна национална политика 
спрямо тях.

Силвия Кръстева представи накрат-
ко дискутираните теми през първия 
ден на конференцията: „Изучаване 
на български език и култура зад гра-

Политики за българите в чужбина
На 23 ноември, в Българския клуб в Прага се проведе среща-дискусия по 
повод наскоро състоялата се в залата на Европейския парламент в 
Брюксел конференция „Политики за българите в чужбина”, организиран 
от евродепутата от ГЕРБ Емил Стоянов и преминал под патронажа на 
вицепрезидента на България, Маргарита Попова. Според заключителните 
информации, участие в него бяха взели над 200 сънародници от 23 държави, 
сред които Франция, Испания, Великобритания, Чехия и Белгия.
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ница” и „Институционално предста-
вителство на българите зад граница”. 
Другият основен въпрос, обсъждан от 
участниците на форума, е бил посветен 
на българското училище като средище 
на просвета и място за съхраняване на 
националната идентичност на младото 
поколение българи, живеещи зад гра-
ница. Този проблем е бил в основата на 
изказванията на заместник-министъра 
на образованието, П. Евтимова, на пред-
седателя на Асоциацията на български-
те училища в чужбина, Б. Кулов и на 
директорите на българските училища 
в Лондон, Будапеща, Мадрид, Париж, 
Лайден и др.

В края на първия ден на конферен-
цията, участие е взел и министърът на 
външните работи, Николай Младенов. 
Министърът е отговорил на въпроси, 
отнасящи се за предоставяне на инфор-
мация за българските граждани, които 
временно пребивават зад граница, за 
разработената електронна консулска 
система за ускорено обслужване, как-

то и за подготвяния проектозакон за 
задълженията на българската държава 
спрямо нейните граждани зад грани-
ца.

През втория ден на форума, замест-
ник-министърът на труда и социалната 
политика, Зорница Русинова, е изнесла 
презентация на тема: „Социални про-
блеми на българите зад граница”, а бъл-
гарският евродепутат Станимир Илчев 
се е изказал на тема „Приоритети на 
стратегията за българските общности 
зад граница”.

“В края на конференцията участни-
ците приеха меморандум”, завърши 
изложението си Силвия Кръстева. В 
него те са изразили своята подкрепа за 
усилията на българската държава да 
запази българската идентичност на жи-
веещите в чужбина свои сънародници. 
Като основни приоритети са били посо-
чени дискутираните на Форума теми и 
е била изразена надеждата, че форумът 
няма да остане изолирано събитие и 
форматът ще се развие и обогати. 




