
Поздравително слово от името на 
 

министъра на външните работи г-н Светлан Стоев 
и министъра на образованието и науката проф. Николай Денков 

 
пред Общото събрание на Асоциацията  

на нигерийските граждани, учили в България, „Знанието е сила“ 
 

(Абуджа, 16 октомври 2021 г.) 

 

Уважаеми приятели на България,  

Уважаеми членове на Асоциация „Знанието е сила“,  

 

Бихме искали да изкажем нашата благодарност за поканата и възможността да се 

обърнем към Вас по този тържествен повод - Общото събрание на Асоциация 

„Знанието е сила“, която е една от най-животрептящите връзки между България и 

Нигерия. Тя е и въплъщение на традиционното приятелство и сътрудничество между 

двете държави. 

 

С цел активизирането на отношенията между България и Нигерия, през настоящата 

година бяха предприети конкретни съвместни инициативи, които вече дават 

резултати. Разширява се търговският обмен, предстои съвсем скоро създаване на 

двустранна бизнес платформа с перспектива тя да прерасне в Бизнес съвет България-

Нигерия, пред финализиране е споразумение в областта на отбранителното 

сътрудничество, договорено е партньорско споразумение между Българската 

телеграфна агенция и Нигерийската новинарска агенция.  

 

Съществен напредък отбелязваме и в области, в които Асоциация „Знанието е сила“ е 

наш естествен партньор - образователния и културен обмен и насърчаването на 

контактите между хората. Чрез двустранното сътрудничеството в областта на 

образованието през годините България има съществен принос към социално-

икономическото развитие на Нигерия. Впечатляващият брой от над 400 активни 

членове на Асоциация „Знанието е сила“ е сред най-ярките потвърждения за 

това.  Разглеждаме като много положително развитие от последните месеци 



обсъждането на конкретен проект на документ за двустранно сътрудничество в 

областта на образованието между Нигерия и България.  

 

Благодарим на Асоциация „Знанието е сила“ за подкрепата в осъществяването на 

инициативата за създаване на библиотека за литература на български език към 

Посолството в Абуджа. С Вашите усилия и с подкрепата на българската общност в 

Нигерия успяхме да реализираме това дело в изключително кратки и символични 

срокове - идеята се зароди на 24 май т.г. и стана реалност непосредствено преди 22 

септември т.г.  

 

Тази инициатива бе и продължение на друго значимо начинание - създадения през 

месец юли 2021 г. кът на нигерийската литература в Националната библиотека "Св. 

Св. Кирил и Методий". Приветстваме започналия книгообмен между двете 

национални библиотеки и се надяваме, че съвсем скоро този вече функциониращ 

механизъм ще бъде доразвит със споразумение за сътрудничество на основата на 

предложения от българска страна проект на меморандум. 

 

В стремежа да насърчим допълнително контактите между хората от двете държави 

стартирахме инициатива за съществено реципрочно намаляване на стойността на 

визовите услуги, с която се надяваме да решим един дългогодишен въпрос в 

двустранните отношения - високите такси за визи между двете държави. Уверени сме, 

че скоро ще постигнем реципрочност в тази област, което ще е още един фактор за 

допълнително развитие на образователното сътрудничество, деловите и търговски 

връзки и културния обмен.  

 

В заключение, бихме искали още веднъж да потвърдим стремежа на България да 

развива всеобхватни отношения с Нигерия и сме уверени, че в процеса на 

активизиране на двустранното сътрудничество Асоциация „Знанието е сила“ има 

своето неизменно и важно място.  

 

Благодарим за вниманието!  


