
Становище по проекто-закона за българите в чужбина, прието на заседанието на УС 
на АБУЧ на 08.11.2009 

 
Предлагаме на Вашето внимание следните предложения за промени и редакционни 
поправки в проекто-закона: 
  
1. Смятаме, че този проекто-закон трябва да се предложи на Народното събрание след 
приемането на Националната стратегия за сигурност, която се подготвя в момента, за да 
може да се съгласува с нея. По този начин, Законът ще осигурява реализацията на едни от 
най-важните основополагащи елементи на националната сигурност в съвременните 
условия: А. Съхраняването на националната идентичност; Б. По-широкото 
разпространение на българския език и култура по света; В. Държавната политика и 
подкрепа на институциите, които осъществяват горните елементи. 
 Надяваме се, МВнР и ДАБЧ да защитят тази позиция при изработване на 
Националната стратегия за сигурност. 
 
2. Законът трябва да е в съгласие и с външнополитическите приоритети на Р. България, 
сред които трябва да фигурират горепосочените елементи. Само по този начин законът би 
стимулирал осъществяване на конкретните политики и програми, които Асоциацията 
предлага за разпространение на българския език и култура, особено, но не единствено, в 
рамките на Европейския съюз. 
 
3. Конкретни предложения за изменение: 
 
А/ В точка 11 от функциите на ДАБЧ: след фразата „съдейства за създаване..." предлагаме 
да се добави фразата „и подпомага функционирането”. Във текста следва фразата „на 
юридически лица за подпомагане...”, която остава без изменение. 
 
Б/ Член 24, алинеи 1 и 2 са еднакви, освен последната фраза, която очевидно противоречи 
на предхождащата я. Предлагаме ал. 1 да се замени с варианта на ал. 2 – да остане 
последната фраза в нея. 
 
В/ От член 2 на Допълнителните разпоредби да отпадне фразата „към български 
дипломатически и консулски представителства”. 
 
 
Уважаеми колеги, 
 
Предложените тук становища целят информирането на колегиума относно 
съществуващите мнения, които са на разположение на АБУЧ. Ще се радваме, ако 
предложите други мнения или коментирате тук предложените. УС ще направи всичко 
възможно да ги доведе до знанието на съответните държавни органи на всеки етап от 
съгласуване на законопроекта. 


