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I. МИСИЯ И ВИЗИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ 

 
Стратегическа цел на Министерство на външните работи е да провежда активна, 

балансирана и отчитаща обективните реалностите външна политика, основана на 
българските национални интереси и европейски и евроатлантически ценности, която 
да осигури максимално благоприятна външна среда за сигурността, развитието и 
просперитета на българската нация, като същевременно гарантира реализация на 
поетите международни ангажименти от страна на Република България. 

В изпълнение на мисията на Министерството на външните работи да осигурява 
планирането, координирането и осъществяването на външната политика на държавата, 
през 2016 г. ведомството осъществяваше своята дейност, самостоятелно или в 
координация с компетентните институции, съобразно приоритетите, набелязани в 
„Програмата за стабилно развитие на Република България 2014-2018 г.“:  

 Приоритет 1. Запазване на външнополитическата ориентация на 
задълбочаване на интеграцията на България в ЕС и НАТО и поетите 
международни ангажименти на страната на базата на националните интереси 
на България. 

 Приоритет 2.  Политики за насърчаване защитата на правата и интересите на 
българските граждани в чужбина на основата на нов закон за консулска защита, 
електронни услуги и система за реагиране в случаи на бедствия и извънредни 
ситуации. 

 Приоритет 3. Ефективна защита на правата и интересите на българите зад 
граница. 

 Приоритет 4. Стимулиране разработването на ефективни културни и 
образователни политики към българите извън страната и исторически български 
общности в чужбина и активното им отношение към процесите в страната. 

 Приоритет 5.  Задълбочаване на евроатлантическите партньорства на 
България и двустранните й отношения с най-бързо развиващите се световни 
икономики. 

 Приоритет 6. Политика на подкрепа за евроатлантическата интеграция на 
Западните Балкани при ясна защита на правата и законните интереси на 
българските общности там. Активно развитие на политиките на ЕС и на 
регионалното сътрудничество в Югоизточна Европа и Черноморския басейн. 

 Приоритет 7. Подготовка на България за председателството на Съвета на ЕС 
през 2018 г. 

 Приоритет 8. Съдействие за установяване на справедлив международен 
ред. 
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II. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТА 
 

Отчет на приходите по бюджета - Приложение № 1   

   ПРИХОДИ Закон                  
2016 г. 

Уточнен план 
31.12.2016г. 

Отчет 
31.12.2016г. (в лева) 

Общо приходи: 62 000 000 62 282 186 62 479 825 

Данъчни приходи       

Неданъчни приходи 62 000 000 62 096 046 62 291 909 

Приходи и доходи от собственост 7 845 200 7 845 200 7 521 929 

Държавни такси 49 154 800 49 154 800 53 607 980 

Глоби, санкции и наказателни лихви     308 109 

Приходи от концесии       

Постъпления от продажба нанефинансови 
активи 

5 000 000 5 000 000 688 804 

Други   96 046 165 087 

Помощи, дарения и други безвъзмездно 
получени суми 

  186 140 187 916 

 
Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми (по бюджета на ПРБ)  
Приложение № 2а   

Класификацио
нен код* 

РАЗХОДИ  
Закон                  
2016 г. 

Уточнен 
план 

31.12.2016г. 

Отчет 
31.12.2016г. (в лева) 

  Общо разходи по бюджета на ПРБ 122 600 500 137 076 601 131 754 280 

1100.01.00 
Политика в областта на развитието на 
ефективна дипломатическа служба 

102 953 900 115 872 900 110 910 355 

1100.01.01 
Бюджетна програма "Администриране и 
осигуряване на дипломатическата служба" 

20 703 200 24 467 132 22 340 084 

1100.01.02 
Бюджетна програма "Управление на 
задграничните представителства и подкрепа на 
българските граждани в чужбина" 

82 250 700 91 405 768 88 570 271 

1100.02.00 Политика в областта на публичната дипломация 730 700 1 016 711 961 068 

1100.02.01 Бюджетна програма "Публична дипломация" 536 200 714 211 694 178 

1100.02.02 Бюджетна програма "Културна дипломация" 194 500 302 500 266 890 

1100.03.00 
Политика в областта на активната двустранна и 
многостранна дипломация 

18 915 900 20 186 990 19 882 857 

1100.03.01 
Бюджетна програма "Принос за формиране на 
политики на ЕС и НАТО" 

1 090 000 2 165 838 2 161 872 

1100.03.02 Бюджетна програма "Двустранни отношения" 330 000 145 551 149 610 

1100.03.03 
Бюджетна програма "Активна двустранна и 
многостранна дипломация" 

14 215 900 16 050 489 15 380 767 

1100.03.04 Бюджетна програма "Европейска политика" 310 000 129 157 125 723 

1100.03.05 
Бюджетна програма "Активна двустранна и 
многостранна дипломация" 

2 500 000 1 274 740 1 642 486 

1100.03.06 
Бюджетна програма "Осигуряване и контрол на 
външнополитическата дейност" 

470 000 421 215 422 399 

* Класификационен код съгласно РМС № 961 от 2015 г. за изм. на РМС № 468 от 2015 г. 
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 Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми  
 Приложение № 2б  
 

  

ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И 
БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ на 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ 
РАБОТИ 

Общо 
консолид

ирани 
разходи 

Ведомствени разходи Администрирани разходи 

 

Класифи-
кационен 

код 
(в лева) Общо 

По 
бюджета 

на ПРБ 

По други 
бюджети 
и сметки 

за 
средства 

от ЕС  

Общо 
По 

бюджета 
на ПРБ 

По други 
бюджет

и и 
сметки 

за 
средств
а от ЕС  

  Общо разходи 
131 754 

280 
114 371 

059 
114 371 

059 
0 17 383 221 17 383 221 0 

1100.01.00 
Политика в областта на 
развитието на ефективна 
дипломатическа служба 

110 910 
355 

110 740 
526 

110 740 
526 

0 169 829 169 829 0 

1100.01.01 
Бюджетна програма 
"Администриране и осигуряване 
на дипломатическата служба" 

22 340 084 22 218 763 22 218 763   121 321 121 321   

1100.01.02 

Бюджетна програма "Управление 
на задграничните 
представителства и подкрепа на 
българските граждани в чужбина" 

88 570 271 88 521 763 88 521 763   48 508 48 508   

1100.02.00 
Политика в областта на 
публичната дипломация 

961 068 816 276 816 276 0 144 792 144 792 0 

1100.02.01 
Бюджетна програма "Публична 
дипломация" 

694 178 574 530 574 530   119 648 119 648   

1100.02.02 
Бюджетна програма "Културна 
дипломация" 

266 890 241 746 241 746   25 144 25 144   

1100.03.00 
Политика в областта на активната 
двустранна и многостранна 
дипломация 

19 882 857 2 814 257 2 814 257 0 17 068 600 17 068 600 0 

1100.03.01 
Бюджетна програма "Принос за 
формиране на политики на ЕС и 
НАТО" 

2 161 872 164 784 164 784   1 997 088 1 997 088   

1100.03.02 
Бюджетна програма "Двустранни 
отношения" 

149 610 149 610 149 610   0 0   

1100.03.03 
Бюджетна програма "Активна 
двустранна и многостранна 
дипломация" 

15 380 767 309 255 309 255   15 071 512 15 071 512   

1100.03.04 
Бюджетна програма "Европейска 
политика" 

125 723 125 723 125 723   0 0   

1100.03.05 
Бюджетна програма "Активна 
двустранна и многостранна 
дипломация" 

1 642 486 1 642 486 1 642 486   0 0   

1100.03.06 
Бюджетна програма "Осигуряване 
и контрол на 
външнополитическата дейност" 

422 399 422 399 422 399   0 0   
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Източници на финансиране на консолидираните разходи -  
Приложение № 3  
 

   Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в 
програмния и ориентиран към резултатите бюджет Закон               

2016 г. 

Уточнен 
план 

31.12.2016 г. 

Отчет 
31.12.2016 

г. (в лева) 

Общо консолидирани разходи: 122 600 500 137 076 601 131 754 280 

Общо финансиране: 122 600 500 137 076 601 131 754 280 

   По бюджета на ПРБ, в т.ч. за сметка на:       

Собствени приходи 62 000 000 62 096 046 62 291 909 

Субсидия от държавния бюджет 60 600 500 74 456 474 65 891 311 

   По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:       

Централен бюджет, в т.ч.:       

Държавни инвестиционни заеми       

Сметки за средства от ЕС (ССЕС на НФ и на ДФЗ)       

Други програми и инициативи, по които Република България е страна-
партньор 

      

Други програми и други донори по бюджета на ПРБ   186 140 187 916 

Други бюджетни организации, включени в консолидираната 
фискална програма 

  327 907 524 325 

Други   10 034 2 858 819 

 
 
III. ПРЕГЛЕД НА НАСТЪПИЛИТЕ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД ПРОМЕНИ В 

ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА  
 
През отчетния период не са настъпили промени в организационната структура. 

Структурата, организацията на дейността, функциите и числеността на Министерството 
на външните работи са разписани в действащия Устройствен правилник на МВнР, приет 
с ПМС № 202 от 11.09.2013 г. 

Численият състав в предходните години бе няколкократно „оптимизиран”, като от 
2010 г. до сега е съкратен с над 21 %. Това неминуемо дава своето отражение върху 
условията на работа и функционалната дееспособност на дипломатическата служба на 
Република България. Последното е особено важно предвид предизвикателствата, 
произтичащи от кризите и нестабилността на североизток, юг и югоизток, 
безпрецедентната мигрантска криза, борбата с тероризма и екстремизма, бъдещето 
развитие на ЕС и НАТО. Изместването на пъровото българско председателство на 
Съвета на ЕС с шест месеца по-рано скъсява времевата рамка за подготовка за 
отговрностите, които са свързани с провеждане на успешно председателство. 
Осигуряването на достатъчно квалифицирани, добре подготвени и имащи опит в 
областта на ЕС специалисти е от ключово значение за подготовка и провеждане на 
успешно председателство. От съществено значение е намиране на методи за 
мотивация и стимулиране на служителите и гарантиране на сигурност, устойчивост и 
предвидимост в кариерното им развитие, както и обезпечаването на адекватен 
кадрови и финансов ресурс.  
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IV. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКИТЕ  
 

1. Политика за развитие на ефективна Дипломатическа служба  

Дипломатическата служба има за своя основна задача провеждането на външната 
политика на страната и подпомагането на държавните органи в тяхната 
външнополитическа дейност. За да бъде реализирана тази основна функция е 
необходимо осигуряването на условия за качествено функционираща и финансово 
обезпечена администрация, организираност на работните процеси, поддържане на 
административно-информационната и техническа среда, мотивация на служителите и 
привличане на компетентни кадри, активно надграждане на добри практики. 
Политиката за развитие на ефективна Дипломатическа служба се реализира чрез две 
програми: „Администриране и осигуряване на дипломатическата служба” и 
„Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани 
в чужбина”.  

Прегледът на политиката показва, че ограничените финансови средства и 
недостатъчното кадрово обезпечаване  създават сериозни трудности при 
осъществяването на съответните дейности. За поредна година се налага МВнР да 
функционира с органичени финансови и човешки ресурси. Същевременно устойчиво 
нараства търсенето на консулски услуги от български граждани в чужбина. 
Предизвикателствата пред външната политика като влошаването на ситуацията по 
сигурността в непосредствено съседство на Европа, риска от засилване на 
миграционния натиск към Европа, терористични заплахи, бъдещото разитие на ЕС и пр. 
изискват дипломатическата служба на Република България да бъде напълно 
функционално дееспособна и с капацитет да реагира своевременно и компетентно в 
защита на националните интереси. Нужни са последователни и целенасочени усилия 
и добро финансиво обезпечаване, за да се осигури нормално функциониране на 
администрацията, добра организация на работните процеси, привличане на 
компетентни специалисти, които да бъдат мотивирани да останат в структурата на 
МВнР. 

 
 

2. Политика в областта на публичната дипломация  

Динамиката на развитие на съвременните комуникационни технологии, появата на 
социалните медии като фактор, оказващ влияние върху формулирането и успешното 
реализиране на външната политика и международните отношения, фокусират 
вниманието върху значението на публичната дипломация като инструмент за 
постигане на целите на външната политика. Националният образ и репутация се 
превръщат във важен ресурс, от който зависи до голяма степен постигането на 
външнополитическите цели. Чрез програми „Публични дейности” и „Културна 
дипломация” се цели повишаване на степента на доверие към дипломатическата 
служба и изграждане на отношения на диалог между нея и гражданското общество, 
формиращо в значителна степен публичните нагласи към провежданата външна 
политика, както и генериране на добавена стойност за цялостната външнополитическа 
стратегия на България. Прегледът на изпълнението показва, че с реализираните 
дейности по двете програми в една по-нататъшна  степен са допринесли за 
изграждане на положителен образ на страната ни в чужбина и по-добра 
информираност на обществеността в България. 
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3. Политика за активна двустранна и многостранна дипломация  

Активната двустранна и многостранна дипломация е съдържанието на дейността на 
Министерство на външните работи, като орган провеждащ външната политика на 
държавата. Стратегическата цел на тази политика е разработването и отстояването на 
последователни национални позиции чрез координирани, целенасочени и системни 
действия, в съответствие с външнополитическите приоритети на страната. Водещите 
принципи при разработването на българските позиции са надеждност и отговорност 
във взаимодействието с партньори и съюзници от НАТО и ЕС; последователност в 
усилията за укрепване на мира, стабилността, сигурността, правата на човека и 
демокрацията в Европа, в региона и в света; инициативност и активност при 
поддържане и развитие на двустранни отношения и многостранна дипломация. През 
годината в рамките на тази политика бе изпълнявана и Политиката на сътрудничество 
за развитие, определена с ПМС № 234 от 11.8.2011 г. 

Оперативните цели са разработени в шест програми: „Принос за формиране на 
политики на ЕС и НАТО”, „Двустранни отношения”, „Многостранно сътрудничество”, 
„Европейска политика”, „Визова политика и управление на кризи” и „Осигуряване и 
контрол на външнополитическата дейност”. С дейностите по тези програми се 
работеше за постигане на балансирана и устойчива външна политика, основана на 
българските национални интереси, която да създава възможно най-благоприятна 
среда за развитие и просперитет на българското общество. 

 
V. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ПО ПРОГРАМИ 
 

Програма 1 „Администриране и осигуряване на дипломатическата  служба” 

Степен на изпълнение за заложените в програмата цели 
Целите на програмата са свързани с осигуряване и обезпечаване на 

външнополитическата дейност чрез гарантиране на стабилност и компетентност на 
администрацията, както и наличие на необходимите материално-техническите условия 
и средства за функциониране на дипломатическата служба. Отчетът за 2016 г. показва, 
че осъществяването на дейностите по тази програма са възпрепятствани от 
ограничените финансови средства и недостатъчното кадрово обезпечаване. 
Конкретните дейности за реализиране на целите бяха насочени към: 

- Администриране и повишаване на квалификацията на човешките ресурси; 
- Изготвяне на финансови отчети, извършване на разплащания, контрол на разходната 

дейност; 
- Оптимизиране на вътрешноведомствената и междуведомствената административна 

комуникация; 
- Повишаване качеството на информационното обслужване на служителите на 

министерството и гражданите, ползващи архивния фонд на министерството; 
- Повишаване качеството на административното обслужване на граждани и фирми на 

принципа „едно гише”. 
 
Осъществени дейности/постигнати резултати  
 

1. Управление на човешките ресурси 
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През 2016 г. управлението на човешките ресурси се осъществяваше в направленията 
администриране и развитие на човешките ресурси.  

 
Администриране на човешките ресурси 
През изминалата година бяха  положени усилия за осигуряване наличието на добре 

подготвени кадри и достатъчен персонал за нормалното функциониране на 
задграничните представителства и структурните звена на Централно управление на 
МВнР. Продължи процесът по управление на професионалното кариерно развитие на 
дипломатическите служители, повишаването на професионалната и езиковата 
квалификация на служителите в дипломатическата служба, повишаване в 
дипломатически ранг и ежегодната ротация в дипломатическата служба. 

Извършваше се текущата дейност по изготвяне на документацията, свързана с 
организацията и управлението на човешките ресурси – заповеди за назначаване, 
преназначаване, краткосрочно и дългосрочно командироване, прекратяване на 
трудови и служебни правоотношения и др. Изготвяни бяха удостоверения за трудов 
стаж, издавани и оформяни бяха трудови и служебни книжки на служители на МВнР. 
Водеха се дневниците на издадените служебни книжки, на новопостъпилите и 
архивирани служители. Своевременно се изготвяха и изпращаха уведомления до НАП 
за сключване, изменение или прекратяване на трудови договори със служители в МВнР 
– ЦУ. Актуализирани бяха регистри и бази данни (публични и вътрешни) и личните дела 
на служителите. 

Разработен беше проектобюджет за средствата за заплати и възнаграждения на 
персонала за 2017 г. и прогноза за 2018 и 2019 г.  

 
Развитие на човешките ресурси 
През отчетния период бяха организирани и проведени 10 редовни заседания на 

Кариерната комисия към Министъра на външните работи – за обратна ротация; за 
повторна и допълнителна ротация; за заемане чрез конкурентен подбор на свободни и 
освобождаващи се ръководни длъжности в Централно управление на МВнР; за 
допълнително обявени във връзка с предстоящото Българско председателство на 
Съвета на ЕС длъжности в Постоянното представителство на Република България към 
ЕС, Брюксел; за повишаване в следващ дипломатически ранг на дипломатически 
служители; за длъжности за дипломатически и административно-технически 
служители, подлежащи на ротация през 2017 г.  

През отчетния период в направление кариерно планиране и развитие са 
организирани и проведени общо 38 конкурса за назначаване на държавни служители с 
дипломатически ранг и държавни служители без дипломатически ранг за 47 свободни 
позиции. 

През 2016 г. общо 20 служители са назначени по Компонент I на Програмата „Старт 
на кариерата”. Проведени са общо 241 студентски стажове в ЦУ и в задграничните 
представителства. 

Продължи дейността по съгласуване на предложенията на ведомствата от 
държавната администрация за задгранично командироване на техни служители в 
задграничните представителства на Република България. Съгласувани бяха 54 
предложения. Извършени бяха дейности по координиране, посрещане, настаняване и 
акредитиране пред приемащата страна на командированите служители от други 
ведомства в задграничните представителства на МВнР. 
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Във връзка с дейността по подготовката на Българското председателство на Съвета 
на ЕС през 2018 г. бяха извършени 35 съгласувания на дългосрочно командироване на 
представители (основни и допълнителни бройки) на секторните ведомства в ППРБЕС. С 
цел уеднаквяване на практиката при съгласуване предложенията на ведомствата за 
дългосрочно командироване на техни служители на допълнителните бройки по РМС № 
1018/2016 г. бяха изпратени уведомителни писма до ръководителите на секторните 
ведомства.  

Продължи координацията и организацията за подбор и номиниране на кандидатури 
на български граждани за работа в международните организации и в структурите на 
ЕС. Бяха осъществени 21 подбора на български кандидатури за позиции на 
Командировани национални експерти (КНЕ) в ЕК - обработени и изпратени 101 
кандидатури. 

Регулярно бяха изпращани кандидатури по заявки за принос към мисии по линия на 
ОПСО. 

Беше осъществявано номиниране на общо 264 български кандидати за участие в 
мисии към ОССЕ. Осъществени са 7 подбора за наблюдатели в мисии на ЕС за 
наблюдение на избори, като са избрани 16 от номинираните кандидати. Регулярно 
бяха публикувани обявления за вакантни позиции в ЕСВД, ЕК, други европейски 
структури, мисии на ЕС за наблюдение на избори и вакантни позиции за принос към 
ОПСО. 

Бяха избрани 2 кандидати за участие в Програмата за  национални експерти на 
професионално обучение в ЕК („структурни стажове”). 

 
2. Управление на бюджет и финанси 

Изготвени бяха месечни и тримесечни финансови отчети и анализи за изпълнението 
на бюджета на Министерството, като всички финансови и консолидирани отчети и 
оборотни ведомости на Министерството и на второстепенните разпоредители с 
бюджетни кредити бяха представени в сроковете, определени от Министерството на 
финансите и от Сметната палата. 

В срок се изготвят месечните и тримесечни финансови отчети, въпреки съкращаване 
броя служителите, на които е възложено изпълнението на финансово-отчетни функции 
в задграничните представителства. Затруднения произтичат от факта, че в 60% от общо 
103 задгранични представителства финансово-отчетните функции се изпълняват от 
служители, командировани в други задгранични представителства (46 от случаите) или 
служители от ЦУ (27 от случаите).   

През отчетния период са изготвени 360 бр. документи за пенсиониране на 
служители на МВнР в т.ч. служители от БОДК при спазване на изискванията на КСО и 
НП за определяне на осигурителния доход по месеци и години.  

През 2016 година в Министерството на външните работи бе извършена проверка и 
заверка на годишния финансов отчет за 2015 година от Сметната палата. 

В отчетния период бяха разработени и утвърдени нови вътрешно нормативни 
документи с указания за изготвяне на месечните финансови отчети на ЗП.  

За извършване на разплащанията на Министерството са изготвени и регистрирани 
15 556 касови документа в лева и валута, 9 842 банкови документа, които бяха 
предварително обработени в Системата за електронни бюджетни разплащания СЕБРА. 
Целевите стойности на показателите за изпълнение следват в табличен вид. 
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№ 
Показатели за изпълнение 

Мерна 
единица 

Целева 
стойност 

Отчет        
31.12.2016 г. 

1. Изготвяне на финансовата част от бюджетната 
прогноза  

Съгласно 
график 

Представяне в МФ Изпратена в МФ 

2. Изготвяне на финансовата част и 
приложенията от програмния отчет на 
Министерството 

брой 3 3 

3. Корекции на бюджета на Министерството брой При необходимост 65 

4. Проверки на всички документи и действия 
преди вземане на решение за поемане на 
задължение и/или извършване на разход, 
получаване на приход. 

 
брой 

 
12 671 

 
12 671 

5. Изготвяне на обобщени месечни и 
тримесечни финансови отчети на МВнР - 
консулидирани 

брой 12+4 12+4 

6. Анализи за изпълнението на бюджета на 
Министерството и СЕС 

брой 12+6 12+6 

7. Изготвяне заявки за ежемесечен лимит за 
плащане  

брой 12 12 

8. Изготвяне оборотни ведомости на МВнР брой 12+4 12+4 

9. Изготвяне, регистриране и осчетоводяване на 
документи за извършените разходи в ЦУ 

брой 15 556 
 

15 556 

10. Водене на финансово-счетоводната и 
материална отчетност на 27 бр. ЗП – 
изготвени документи 

 
брой 

 
1 350 

 
1 350 

11. Изготвяне на месечни и тримесечни 
финансови отчети на 27 бр. ЗП 

 
брой 

 
12+4 

 
12+4 

12. Изготвяне оборотни ведомости на 27 бр. ЗП брой 108 108 

13. Изготвяне на документи във връзка с 
пенсионирането на служители на МВнР и 
БОДК 

 
брой 

 
615 

 
615 

14. Постоянен анализ на изпълнението на 
бюджета на МВнР и второстепенните 
изпълнители. Текущо извършване на 
корекции на ЗП  

брой По необходимост 337 

15. Участие в изготвянето на инвестиционната 
програма на МВнР и текущ контрол за 
изпълнението и. 

брой постоянен 5 

 
 
3. Административно и информационно обслужване 
Основната част от дейностите по това направление са текущи и са свързани с 

осигуряване на документооборота и съхранението на документите. През 2016 г. 
програмните дейности са извършени в съответствие с изискванията за повишаване 
качеството на информационното и административното обслужване.  
 
 Административно обслужване  
  
Оптимизация на документооборота и деловодната дейност в МВнР 

За осъществяване на електронния документооборот през отчетния период в МВнР 
бяха извършени следните дейности: поддържане на контакт с фирмата-доставчик на 
програмния продукт с цел отстраняване на възникнали технически и софтуерни 
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проблеми; актуализиране на базата-данни в системата (структура, служители, 
кореспонденти, права на достъп и т.н.); провеждане на индивидуални и групови 
обучения на служителите в министерството; сканиране на цялата входяща 
кореспонденция. 
 

Съхранение, реставрация и консервация на архивния фонд на МВнР 
Продължиха дейностите по поддържане на реда и подреждането на 

архивохранилищата, преподвързване и подшиване на архивни единици с влошено 
физическо състояние, за които не е необходимо извършване на специализирана 
реставрация. Извършена бе оптимизация на пространството за съхранение на архивния 
фонд на МВнР в наличните архивохранилища. Извършена бе и експертиза на ценността 
на част от документите съхранявани в Архива на МВнР от 1994 г. като бяха изготвени 
инвентарни описи на тези, които са с постоянен срок на съхранение и Актове за 
унищожаване за документите без историческо и научно-справочно значение.  

Продължи научно-техническата обработка на изпратените за постоянно съхранение 
документи от задграничните представителства на Република България, както и на 
документите от учрежденския архив на МВнР.  

През отчетния период бяха дадени методически указания на задграничните 
представителства на РБ по въпроси свързани обработката, съхранението и 
експертизата на документите. Бяха утвърдени изпратените Актове за унищожаване на 
неценни документи с изтекъл срок на съхранение, изготвени от Експертни комисии в 
ЗП на РБ в Москва, Валенсия, Дубай, Одрин, Лос Анджелис и Атина. 

През първото полугодие на 2016 г., в рамките на българското председателство на 
ПСЮИЕ, беше представена документална изложба, съпроводена с каталог, по повод 
20-годишнината от създаването на Процеса.  

Документи, съхранявани в архива, бяха предоставени и за изложби и сборници, 
посветени на кръгли годишнини от установяването на дипломатически отношения на 
България с Швейцария, Словения, Судан. 

 
Подобряване на административното обслужване на принципа “едно гише”, 

осъществявано от “Приемна на МВнР” 
През отчетния период подобряването на административното обслужване на 

принципа на „едно гише”, осъществявано от Приемната на МВнР, беше основна цел в 
работата на Приемната, изразяващо се в обстойно и компетентно консултиране на 
гражданите при получаване на информация за видовете и сроковете на извършваните 
административни услуги от министерството. Продължи и упражняваният от Приемната 
вътрешен контрол по изготвянето в срок на отговорите с цел подобряване качеството 
на административната услуга. 
 
Целеви стойности по показателите за изпълнение 

№ Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

Целева 
стойност 

Отчет 
за 2016 г. 

1. Регистрирани документи в 
Централната регистратура към 
дирекция АИО1 

Брой 65 000 76 093 

2. Обработени архивни единици в 
дирекция АИО1 

Брой 10 000 5 281 



12 
 

3. Сканирани документи с цел 
оптимизиране на 
вътрешноведомствената и 
междуведомствената 
административна комуникация1 

Брой 1000 37 268 

4. Обучени служители за работа с 
автоматизираната деловодна 
система  

Брой 50 100 

5. Оказана методическа помощ в 
деловодната дейност и 
формирането на архивния фонд в 
задграничните представителства на 
Република България 

Брой 
мисии 

12 10  

6. Участие в двустранни и 
многостранни срещи извън страната 
в областта на архивистиката 

Брой 2 0 

7. Предоставен достъп на граждани до 
архивния фонд на МВнР  

Брой 80 22 
регистрирани 
читатели / 180 

посещения 

 
1Забележка: В МВнР има самостоятелни деловодства в дирекции „Консулски 
отношения”, „Човешки ресурси”, „Бюджет и финанси”, в Инспекторат, в отдел 
„Секретариат на НК за ЮНЕСКО и МНКС”, както и в Дипломатическия институт и в 
Държавния културен институт, които също регистрират и обработват 
документи. 
 

Основните причини, поради които не са достигнати в пълна степен планираните 
целеви стойности на показателите за изпълнение са: липса на финансово, кадрово и 
техническо обезпечаване на останалите дейности. 

 
 

Информационно обслужване 
Ограничените финансови средства възпрепятстват дейностите за поддръжка и 

обновяване на комуникационно-информационната структура на МВнР (ЦУ и ДКП), в 
т.ч. обновяване/модернизация на наличното хардуерно оборудване и софтуерно 
осигуряване; планиране и изграждане (обновяване) на мрежи в ДКП. 

През отчетния период текущата дейност бе насочена за постигане на резултати 
главно в следните направления: 

- поддръжка и развитие на работоспособна и надеждна комуникационно-
информационна структура на МВнР (включително: локалната мрежа, офис системите, 
електронната поща, специализирания системен и потребителски софтуер, пренос на 
данни и достъп до Интернет), което бе постигнато чрез инсталиране на най-новата 
версия на системата за електронна поща Microsoft Exchange, като поетапно се 
извършва миграция на пощенските кутии и оптимизация на сървърите. 
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- надеждно и устойчиво поддържане на технологичната среда за документо-
оборотната система Евентис. Цифровите удостоверения за електронен подпис са 
приведени в съответствие с нормативната уредба на държавната администрация;  

- осигуряване на оптимална инсталация и обслужване на документооборота с 
електронни сертификати, решаване на проблеми, свързани с издаването, 
получаването, инсталирането и използване на електронните подписи в 
министерството; 

- осигуряване на навременна техническа помощ при работата с компютърните 
системи по работните места; 

- свързване, организация и използване в ежедневна практика на онлайн системи за 
финансово обслужване и банкиране, в т.ч. включване на Министерството в системата 
за онлайн банкиране на БНБ с изграждане на административна и работна структура в 
компетентното структурно звено;  

- осигуряване на електронни подписи за достъп до Национална база данни 
„Население” на консулските длъжностни лица в чужбина, при осъществяване на 
функции по гражданско състояние; 

- развитие на специализирано софтуерно приложение за отчитане на ежемесечните 
сметки на служебните мобилни телефони на служителите на МВнР; 

- оптимизация на Вътрешния портал на МВнР, поддръжка и актуализация на 
информацията в портала; 

- администриране и поддръжка на официалната Интернет страница на МВнР; 
- организационни мероприятия по защита на личните данни и регистриране на 

услугата в Комисията за защита на лични данни; 
- решаване на проблеми с компютърната техника, системи и мрежи в 10 задгранични 

представителства;  
- разработване на технически задания за провеждане на обществени поръчки за 

закупуване на компютърни конфигурации, сървъри, принтери и други технически 
устройства, а също така и за закупуване на необходимите лицензи за софтуерни 
продукти. Закупени бяха и 115 компютърни конфигурации, които замениха част от 
използваните в задграничните представителства и ЦУ на МВнР. 
 

4. Учрежденско осигуряване 
МВнР предприе редица дейности, целящи адекватно, навременно и комплексно 

обезпечаване на функционирането на Дипломатическата служба в следните 
направления: 

- Транспортно и материално-техническо осигуряване; 
- Осигуряване на материални средства за нуждите на структурните звена на МВнР; 
- Формиране и контрол на договорни отношения с външни фирми.  

 
5. Обезпечаване на сигурността 
За осигуряване на условия за изграждане, поддържане и развитие на системите за 

сигурност във ведомството и в задграничните представителства през отчетния период 
бе планирано извършване на цялостно или частично преоборудване на системите за 
сигурност, контрол на достъпа, видеонаблюдение, монтиране на телефонни централи и 
други в редица задгранични представителства, както и цялостна поддръжка на 
системите за контролно пропускателния режим за посетители и автомобили. 
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За отчетния период бе извършено цялостно или частично преоборудване на 
системите за сигурност, контрол на достъпа, видеонаблюдение, монтиране на 
телефонни централи и др. в ЗП: Лисабон, Рабат, Прищина Отава, Абуджа, Осло 
Стокхолм, Санкт Петербург, ГК Истанбул и ГК Солун. Оборудвано е и пуснато в действие 
ново Консулство в Екатеринбург. В сградата на МВнР беше монтирана нова система за 
контрол на достъпа при пропускане на автомобили посредством разчитане на 
регистрационни табели. 

Обезпечена бе сигурността при организирането на официални мероприятия на 
МВнР-ЦУ. 

Извършени бяха необходимите дейности за подготовка и актуализиране на 
плановете за действие при кризисни ситуации от военен и невоенен характер на ЗП. 
Предоставят се при необходимост технически средства и индивидуални средства за 
защита.  

Осигурено бе участието в междуведомствени съвети и междуведомствени 
експертни групи в областта на сигурността.  

Проведено е обучение в областта на защитата на класифицираната информация 
(КИ) на служители от Министерството. Извършени са всички необходими действия в 
областта на персоналната сигурност за окомплектоването на документите на 
служителите на МВнР за започване на процедура по проучване за достъп до 
класифицирана информация и тяхното изпращане в ДКСИ и ДАНС. Своевременно са 
обработени всички прекратявания на разрешения и сертификати за достъп до КИ.  

 
Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програми – Програма 1 
 

 
№ 

1100.01.01 - Бюджетна програма „Администриране 
и осигуряване на дипломатическата служба“ 

(в лева) 

Закон                     
2016 г. 

Уточнен план 
31.12.2016 г. 

Отчет 
31.12.2016 г. 

І. Общо ведомствени разходи: 19 878 200 24 080 747 22 218 763 

     Персонал 10 777 500 12 353 279 12 055 694 

     Издръжка 6 910 700 7 370 578 6 534 257 

     Капиталови разходи 2 190 000 4 356 890 3 628 812 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 19 878 200 24 080 747 22 218 763 

     Персонал 10 777 500 12 353 279 12 055 694 

     Издръжка 6 910 700 7 370 578 6 534 257 

     Капиталови разходи 2 190 000 4 356 890 3 628 812 

2 
Ведомствени разходи по други бюджети и сметки 

за средства от ЕС  
0 0 0 

     Персонал       

     Издръжка       

     Капиталови разходи       

ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета  825 000 386 385 121 321 

  
1. Издигане кандидатурата на Ирина Бокова за поста 

Генерален секретар на ООН с мандат от 1 януари 2017 г. до 
31 декември 2021 г. - съгл. РМС № 404/19.06.2014г. 

106 300 473 473 

  
2. 50-годишнина от установяване на дипломатически 

отношения с Канада 
20 000 20 000 3 168 
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  3. Програма „Присъединяване на РБ към ОИСР” 8 000 8 000   

  
4. Председателство на комитета на Съвета на 

министрите на Съвета на Европа 
75 000 80 561 80 561 

  5. 60-годишнина от членството на РБ в ЮНЕСКО 138 700 23 453 17 417 

  
6. Председателство на процеса за сътрудничество в 

Югоизточна Европа 
477 000 226 000 40 

  7. Българското председателство на Съвета ЕС    27 898 19 662 

ІІІ. 
Администрирани разходни параграфи по други бюджети 
и сметки за средства от ЕС 

0 0 0 

          

  Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): 825 000 386 385 121 321 

          

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 825 000 386 385 121 321 

          

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 20 703 200 24 467 132 22 340 084 

  Численост на щатния персонал 660 660 553 

  Численост на извънщатния персонал       

* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС по 
програмата според целта, основанието/характера им и източника на финансиране 

** Описание на администрираните разходни показатели по програмата, вкл. проектите, според 
целта, основанието/характера им и източника на финансиране 

 
Организационни структури, участващи в програмата 
Дирекция „Човешки ресурси”, дирекция „Бюджет и финанси“, дирекция 

„Управление на собствеността и материално-техническо осигуряване”, дирекция 
„Административно и информационно обслужване”, дирекция „Сигурност”  

Целеви стойности по показателите за изпълнение * 
*Индикаторите са описани в текста  
Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на 

целите на програмата 
Факторите, които оказват негативно въздействие върху изпълнението на целите са 

свързани с възможностите за финансово обезпечаване на дейностите, произтичащи 
от бюджетни рестрикции и административни съкращения.  

Информация за наличността и качеството на данните 
Източниците на информация са: 
- годишните планове на структурните звена, които участват в програмата и отчетите 

за дейността им; 
- годишен доклад за състоянието на администрацията в МВнР – по Закона за 

администрацията; 
- водени регистри в Министерството на външните работи относно регистриране и 

проследяване на движението на входящите и изходящи документи в Министерството; 
- отчет за самооценка на административното обслужване, годишни планове и 

отчети. 
Отговорност за изпълнението на програмата 
Програмен ръководител е определен от Министъра на външните работи съгласно 

Заповед на Министъра на външните работи № 95-00-28/ 30.01.2014 г. 
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Програма 2 „Управление на задграничните представителства и подкрепа на 
българските граждани в чужбина” 

Степен на изпълнение за заложените в програмата цели 
Чрез дейностите по Програма 2 се осъществява планирането, организирането, 

осигуряването на условия за функциониране на задграничните представителства на 
Република България с оглед на изпълнение на целите на външната политика, както и 
оказване на всестранна подкрепа на българските юридически лица и на гражданите 
при техните дейности в чужбина в съответствие с принципите на международното 
право.  

В отчетния период в голямата си част бяха постигнати заложените цели, като 
основен проблем продължава да бъде недостатъчното финансиране на определени 
дейности. 
 

Осъществени дейности/постигнати резултати  
 
1. Управление на сградния фонд извън страната 
Във връзка с осигуряването на необходимите условия за функционирането на 

Дипломатическата служба са предприети действия за подобряване на ефективността 
на използването на имотния портфейл, в т. ч.: 

- постоянно се актуализира базата данни и електронните досиета на имотите в и 
извън страната; 

- направени са предложения и са предприети действия за постигане на оптимално 
използване на наличните държавни активи от недвижима собственост извън страната 
по предназначение;  

- направени са проучвания и анализи, въз основа на които са предложени действия за 
запазване в максимална степен на размера на държавния актив от недвижима 
собственост извън страната и разместването му в синхрон с актуалните 
външнополитически приоритети; 

- актуализирана е Инструкцията за ползването на имотите извън страната, 
гарантираща повече яснота и прозрачност, както при ползването и управлението на 
държавния сграден фонд извън страната, така и наемането на имоти за нуждите на 
задграничните представителства на Република България и за нуждите на дългосрочно 
командированите служители. 

 
Разпоредителни действия и действия по управление с недвижими имоти, 

собственост на българската държава зад граница, наемане на недвижими имоти за 
нуждите на задграничните представителства 

  
През 2016 г. е финализирана продажбата на един имот в Лусака, Замбия в 

изпълнение на РМС 448 от 18.06.2015 г. Стартирани са процедури за разпоредителни 
сделки за имоти с отпаднала необходимост в Бейрут, Манагуа, Буенос Айрес, 
Монтевидео, Ню Джърси, Хелзинки и Тунис. 

Реализираните приходи от наем от държавна недвижима собственост зад граница 
са около 8 000 000 лв., от отдадени под наем имоти в Австрия, Великобритания, 
Германия, Гърция, Испания, Италия, Люксембург, Норвегия, Руска федерация, Унгария, 
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Финландия, Франция, Чехия, Швеция, Индия, Перу, Полша, Алжир, Египет, Замбия, 
Зимбабве, Мароко, Тунис, КНДР, Камбоджа, Афганистан, Монголия. 

През 2016 г. е финализиран преговорния процес с Виетнам и е подписана нова 
междуправителствена Спогодба за имотите на дипломатическите представителства на 
двете страни. През изминалата година приключи и преговорния процес с Република 
Куба и е подписана ново Междуправителствена спогодба относно имотите за 
дипломатическите представителства на двете държави. 

Успешно е приключила и процедурата по прехвърляне на собствеността върху 
поземлен имот, държавна собственост, на Федерална Република Германия в София в 
изпълнение на влязлото в сила през декември 2013 г. Междуправителствено 
споразумение между България и Германия за взаимно предоставяне в собственост на 
поземлени имоти на двете страни съответно в Берлин и в София. 

През 2016 г. продължи работата по международните спогодби с Албания, Полша, 
Унгария, КНДР и Руската федерация. 

 
Инвестиции в недвижимите имоти, държавна собственост извън страната и ново 

строителство 
За поддържането на държавния сграден фонд на Република България за нуждите на 

задграничните представителства и ЦУ е изработена инвестиционна програма за 2016 г., 
съобразно определените средства в бюджета на МВнР и съгласно допълнително 
осигурените средства от продажба на имоти извън страната. 

Дадени са указания за извършване на ремонтни дейности за поддръжката на 
сградния фонд в задграничните представителства на Р България  в Мадрид,  Хавана,  
Дъблин, Москва, Лондон, Варшава, Страсбург и Берн с първоначално осигурените 
средства от бюджета за „Основни ремонти“ на МВнР за 2016 г. в размер на 362 948 лв. 

Във връзка с осигурено допълнително финансиране през м. ноември 2016 г. от 
средствата от бюджета на МВнР за 2016 г., са подготвени и изпратени допълнително 
указания за извършване на ремонтни дейности в задграничните представителства в 
Лондон, Берлин, Женева, Москва, Будапеща, Одрин, Хага и др.  

Изготвени са  технически задания за ремонт и реконструкция на консулската служба 
и новото посолство в Ханой и на консулска служба в Анкара. 
 Във връзка с подготовката на България за председателството на ЕС през 2018 г. и 
одобрените средства от Министерския съвет за 2016 г. за подобряване на 
състоянието на сградния фонд извън страната в размер на 1 468 000 лв.  са дадени 
своевременни указания за извършване на необходимите ремонтни дейности в 
следните мисии: Брюксел – ПП, Виена – ПП, Ню Йорк – ПП, Женева – ПП, ДП – Лондон, 
ДП – Рим, ДП – Париж, ДП – Стокхолм, ДП-Варшава, ДП-Берлин, ДП-Техеран, ДП-
Сеул. 

  През 2016 г. са извършени ремонти на сградния фонд общо в над 20 задгранични 
представителства. 

 
2. Защита на правата и интересите на българските общности и граждани в 

чужбина и подпомагане на изпаднали в бедствено положение в чужбина  
български граждани до тяхното завръщане в страната. 

МВнР продължи да полага настойчиви усилия за защита на правата и интересите на 
българските физически и юридически лица извън пределите на нашата страна в 
следните насоки: 
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- Защитата на правата и интересите на малолетните и непълнолетните български 
граждани, както и на нашите сънародници от уязвимите социални групи (лица с 
увреждания, възрастни хора и др.) в Испания, Германия, Великобритания, Гърция, 
Италия и други страни продължи да бъде в центъра на вниманието на нашата дейност. 

- Оказвана бе консулска защита и бе организирано завръщане в нашата страна на 
български граждани, изпаднали в беда. 

- Продължиха дейностите по защитата на правата на български граждани, които бяха 
обект на трудова експлоатация или трафик на хора във Великобритания, Италия, 
Испания, Полша, Гърция, Словения, Израел и др. 

- Съдействие бе оказано на български граждани за уреждане на трудово-правни и 
пенсионни въпроси в Гърция, Италия, Португалия, Израел и др. 

- Организирано бе транспортирането на български граждани с влошено здравословно 
състояние от Италия, Великобритания, Гърция и Турция до България за продължаване 
на тяхното лечение в наши болнични заведения.  

- Оказано бе съдействие във връзка със съдебните дела срещу български граждани в 
Гърция, Кипър, Испания, Кувейт, Обединените арабски емирства, Виетнам, Малайзия, 
Филипините, Виетнам и други страни. 

- Консулските длъжностни лица посещаваха български граждани, извършили 
правонарушения и намиращи се под следствие или изтърпяващи наказания от 
лишаване от свобода. 

- Полагани бяха усилия за извършване на трансфер в България за изтърпяване на 
останалата част от наказанията на български граждани, осъдени в Турция, Венецуела, 
Бразилия, Виетнам и в други страни.  

- Оказано бе съдействие на компетентните институции по 26 случая на малолетни и 
непълнолетни български граждани (деца в риск, изоставени деца и жертви на трафик) в 
чужбина, вкл. по случая на детето Емма Роуз Кацари, изведено незаконно от България 
в Унгария. 

- Настойчивите действия на дирекция „Консулски отношения”, във взаимодействие с 
българските посолства в Тунис, Рим и Будапеща, както и с делегацията на ЕС в Либия, 
допринесоха за вземането от Наказателния съд в Триполи на решение на 12 януари 
2016 г. за освобождаването, след едногодишно предварително задържане, на екипажа 
на малтийския танкер под молдовски флаг „Сън ойл – I”, в т.ч. на двама български 
граждани. На 15 януари 2016 г. те се завърнаха в родината. 

- В средата на м. декември бе изпратено окръжна телеграма относно адресирането 
на откритите съобщения, изходящи от ДП/КП на Република България по въпроси, 
свързани със задържани, осъдени с наложено наказание "лишаване от свобода" и 
починали в чужбина български граждани, както и с проверка на документи за 
самоличност и СУМПС поради установено несъответствие в практиката. 

- В рамките на годината бяха публикувани множество съвети и препоръки към 
българските граждани, намиращи се в чужбина или пътуващи, при възникване на 
конкретна опасност, включително относно възникналата кризисна обстановка с 
блокиране на българо-гръцката граница. 

- Във връзка с констатирани проблеми по функционирането на рубриката „Пътувам 
за…“, от страна на Дирекция „Ситуационен център“ на МВнР беше осъществено 
цялостно и задълбочено тестване на системата и изготвен изчерпателен доклад, с 
който беше запознато ръководството на МВнР и структурите, имащи отношение по 
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темата. Беше изготвена препоръка към фирмата, изработила рубриката, за 
отстраняване на проблемите.  
 
Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програми – Програма 2 
 
№ 1100.01.02 - Бюджетна програма „Управление на 

задграничните представителства и подкрепа на 
българските граждани в чужбина“ 

(в лева) 

Закон                     
2016 г. 

Уточнен план 
31.12.2016 г. 

Отчет 
31.12.2016 г. 

І. Общо ведомствени разходи: 81 750 700 90 799 941 88 521 763 

     Персонал 9 484 700 9 137 422 8 253 762 

     Издръжка 68 500 000 76 586 738 75 648 819 

     Капиталови разходи 3 766 000 5 075 781 4 619 182 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 81 750 700 90 799 941 88 521 763 

     Персонал 9 484 700 9 137 422 8 253 762 

     Издръжка 68 500 000 76 586 738 75 648 819 

     Капиталови разходи 3 766 000 5 075 781 4 619 182 

2 
Ведомствени разходи по други бюджети и сметки 

за средства от ЕС  
0 0 0 

     Персонал       

     Издръжка       

     Капиталови разходи       

ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета  500 000 605 827 48 508 

  1. Изпаднали в беда български граждани в чужбина 500 000 500 000 0 

  
2. Издигане кандидатурата на Ирина Бокова за поста 

Генерален секретар на ООН с мандат от 1 януари 2017 г. до 
31 декември 2021 г. - съгл. РМС № 404/19.06.2014г. 

  105 827 48 508 

ІІІ. 
Администрирани разходни параграфи по други бюджети и 
сметки за средства от ЕС 

0 0 0 

          

  Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): 500 000 605 827 48 508 

          

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 500 000 605 827 48 508 

          

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 82 250 700 91 405 768 88 570 271 

  Численост на щатния персонал 684 684 625 

  Численост на извънщатния персонал       

* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС по 
програмата според целта, основанието/характера им и източника на финансиране 
** Описание на администрираните разходни показатели по програмата, вкл. проектите, според 
целта, основанието/характера им и източника на финансиране. 
 

Организационни структури, участващи в програмата 
Главен секретар, дирекция „Управление на собствеността и материално-техническо 

осигуряване”, дирекция „Ситуационен център”, дирекция „Консулски отношения”, 
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Междуведомствена комисия за държавните имоти извън страната по член 99 от 
Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост. 

Целеви стойности по показателите за изпълнение * 
*Индикаторите са описани в текста  
Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на 

целите на програмата 
- Промени във вътрешното законодателство, отнасящи се до защитата на българските 

интересите и граждани в чужбина; 
- Развитие на вътрешнополитически процеси в държави с негативно рефлектиране 

върху правата на български граждани и на българските общности; 
- Кризисни събития като природни бедствия, актове на тероризъм, бунтове и метежи 

и др.; 
- Неспазване на срокове и неточно изпълнение по вече сключени договори за 

разпоредителни сделки от страна на купувача/ наемателя на имот зад граница;  
- Промени в законодателствата на страните по местонахождение на имотите и 

възникналата необходимост за документално оформяне на вещните права с цел 
разпореждане; 

- Проблеми в правно-документалното оформяне на собствеността на някои имоти от 
приемащата страна /неизяснен правен статут; наличие на тежести върху имота; 
наличие на претенции от физически или юридически лица (български и чуждестранни) 
върху собствеността/; 

- Непредвидими промени в пазара на недвижимите имоти както в локален аспект по 
местонахождението на имотите, така и в глобалната конюнктура; 

Информация за наличността и качеството на данните 
Годишните планове на структурните звена, които участват в програмата и отчетите за 

дейността им. 
Отговорност за изпълнението на програмата 
Програмен ръководител е определен от Министъра на външните работи съгласно 

Заповед на Министъра на външните работи № 95-00-28/ 30.01.2014 г. 
 

 

Програма 3 „Публични дейности” 

Степен на изпълнение за заложените в програмата цели 
В рамките на тази програма бяха осъществени дейностите на Дипломатическия 

институт във връзка със задачите му в подкрепа на Дипломатическата служба за 
повишаване на специализираните знания и умения на представителите на 
Дипломатическата служба и държавната администрация, утвърждаване на авторитета 
на ДИ като квалификационен център в България и региона, разширяване на мрежата от 
контакти и партньори на ДИ и институционалното му популяризиране, подпомагане на 
процеса на промотиране и провеждане на външната политика на България, 
насърчаване на публичната дискусия по актуални външнополитически теми и 
приобщаване на българското гражданско общество и гражданските институции към 
външнополитическите позиции и действия на България, подготовка на държавната 
администрация с оглед Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. и др. 

 
 
Осъществени дейности/постигнати резултати  



21 
 

 
1. Обучителна дейност  
През 2016 г. в обучителните програми на Дипломатическия институт взеха участие 

821 представители на МВнР, на държавната администрация, както и на 
неправителствения, академичния и частния сектор, в т.ч. и чуждестранни дипломати и 
държавни служители.  
Проведени специализирани курсове 

- Курс по икономическа дипломация, 7-11 март 2016 г. – участваха 44 
представители на държавната администрация и частния сектор, чиято работа е 
свързана с представяне на българските икономически интереси в чужбина. Сред 
акцентите в програмата бяха представянето на информация относно икономическия 
сектор в български и международен контекст; перспективите пред българската и 
световната икономика в условията на световната икономическа криза, както и 
очакванията на частния сектор за взаимодействие с държавната администрация и 
дипломатическата служба в частност, при реализирането на външноикономическите 
приоритети на Р България и популяризирането на различни български отрасли в 
чужбина. 

- Зимно училище по дипломация, 14-18 март 2016 г. – участваха 19 млади 
дипломати – представители на държави от Балканите, Черноморския регион и на 
държавите членки на ЕС.  

- Курс по публична дипломация, 21-25 март 2016 г. – участваха 36 души – 
представители на МВнР, държавната администрация, академичните среди и частния 
сектор. Курсът бе ориентиран към запознаване на участниците с основните теми в 
сферата на публичната дипломация – основи и инструменти на публичната 
дипломация, медийна среда, споделяне на чуждия опит.  

- Курс по консулска дипломация, 4 април-20 май 2016 г. – участие взеха 48 
служители, определени от Кариерната комисия за задграничен мандат в консулските 
служби на Република България. Беше организирано и практическо обучение за част от 
участниците без практически опит до момента в Консулската служба на Посолството на 
Република България в Москва.  

- Курс „Дипломация и околна среда”, 25-28 април 2016 г. – 15 души, 
представители на държавната администрация, бизнеса и неправителствения сектор. 
Бяха разгледани редица актуални теми – международните екологични режими (в т.ч. 
за климата, водите, озона, Арктика), многостранната дипломация в сферата на 
опазването на околната среда, политиката на ЕС в сферата на климата, управлението на 
екологичния и технологичен риск в Черноморския басейн и др. За първи път в 
програмата на курса бе включено работно посещение на Завода за механично и 
биологично третиране на отпадъци.  

- Международен семинар „Дипломация и регионална сигурност“, 9-20 май 2016 
г. – 25 души – 20 представители на държавната администрация и институции, 
работещи в сферата на сигурността, както и 5 чуждестранни участници. 

- Специализирано обучение за експерти, участващи в Националния 
координационен механизъм по права на човека, 6-8 юни 2016 г. – 30 дипломати и 
държавни служители се включиха в интерактивните упражнения по съставяне на 
резолюции, формиране на национални позиции, редактиране и представяне на 
доклади, както и за интервюта по конкретни сигнали със Специалния представител на 
Съвета на ООН по права на човека. 
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- Семинар по Енергийна дипломация за дипломати и служители на държавната 
администрация на Р Македония, 8-10 юни 2016 г. – участие взеха 33 дипломати и 
представители на държавната администрация на Р Македония, занимаващи се с 
външната политика на страната и, по-конкретно, с актуални енергийни въпроси и 
проблематика в контекста на европейската интеграция. В рамките на семинара 
участниците бяха посетени от г-н Никола Поповски, министър на външните работи на Р 
Македония, който приветства инициативата на българската и македонската 
дипломатически школи.  

- Обучение по публична дипломация и дипломатически протокол, 20-22 юни 
2016 г. за 17 служители на държавната администрация, както и представители на 
неправителствената сфера. Разгледаните теми бяха междукултурна комуникация, 
културна дипломация, ролята на медиите за провеждане на публичната дипломация, 
спецификите на държавния и международния протокол и др.  

- Предмандатна подготовка на ръководителите на задгранични мисии, 20-22 юли  
- участие взеха 17-те определени от Министерския съвет ръководители на задгранични 
мисии за 2016 г. Обсъжданите теми бяха разпределени в няколко модула: 
административно управление на дипломатическите мисии, българското 
председателство на Съвета на ЕС 2018 г., защитата на правата и интересите на 
българите зад граница. 

- Обучение по дипломатически протокол и етикет за служители на община 
Несебър, 8-11 септември, в което взеха участие 37 служители на общината. 

- Пети международен специализиран семинар по Енергийна дипломация, 26-30 
септември – участие взеха 42 участници от  14 страни, между които държави от 
Югоизточна Европа, Великобритания, Украйна, Холандия, Полша, Унгария, Грузия и др. 
Лектори бяха български експерти и представители на „Клингендал“. За втора поредна 
година участниците имаха възможността да посетят АЕЦ „Козлодуй“, което беше 
високо оценено и препоръчано за следващите формати на семинара. 

- Интензивен курс по дипломация, 1-30 ноември - участие взеха 21 представители 
на държавната администрация, неправителствени организации, частния сектор и 
академичните среди. Бяха разгледани актуални теми, свързани с ролята и позициите на 
България в европейски, регионален, геополитически, енергиен, военен и културен 
контекст. Включените интерактивни упражнения спомогнаха за подобряването на 
презентационните, комуникационните и преговорните умения на участниците. 

- Обучение на държавната администрация на Афганистан, 7-18 ноември -
участваха 20 представители на държавната администрация на Афганистан – служители 
на МВнР, Народното събрание, Министерски съвет и Независимата дирекция за местно 
управление. В рамките на обучението участниците посетиха български държавни 
институции и имаха срещи с представители на Софийския форум за сигурност и 
Атлантическия клуб. 

- Обучение по протокол за ръководството на Сметна палата, 16-17 ноември, с 
участието на 27 души – ръководители и служители на Палатата. 

- Обучение по Дипломатически протокол, етикет и церемониал за служители на 
посолството на Южна Корея в София, 14 и 21 декември. 

- През 2016 г. бе организиран съвместно от Института по публична 
администрация и Дипломатическия институт курс по „Дипломатически протокол и 
етикет”. Бяха проведели 5 обучения в периода май, юни и юли с общ брой завършили 
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обучението 99 души. Тази съвместна квалификационна програма е елемент от 
сътрудничеството между двата института в сферата на обучителната полотика. 

 
Чуждоезиково обучение 
Дипломатическият институт организира и финансира обучение за повишаване на 

индивидуалната квалификация на служителите на МВнР по 7 езика – английски, 
френски, немски, испански, италиански, китайски и руски. ДИ реализира тази задача в 
сътрудничество с културните институти на съответните страни в София или с водещи 
академични катедри по чужди езици. 

Освен курсовете за обща чуждоезикова подготовка на различни нива в съответствие 
с Европейската езикова рамка Дипломатическият институт организира и 
специализирани курсове, отговарящи на профила на МВнР, по комуникативни умения, 
индивидуално езиково обучение, както и курсове за подготовка за езиковата изпитна 
сесия, провеждана от дирекция “Човешки ресурси” на МВнР.  

През учебната 2015-2016 г. езиковите курсове бяха посещавани от 251 служители на 
Министерството. 
 

2. Изследователска дейност 
През първата половина на 2016 г. беше продължена традицията служители от Отдел 

„Обучителни, изследователски и проектни дейност” на ДИ да участват в експертни 
дискусии и научно-практически конференции по актуални за България 
външнополитически теми. В резултат на това бяха изготвени следните аналитични 
материали за информационните нужди на Института и МВнР:    

- „Отражението на сирийската криза върху сигурността на Балканите и в частност 
върху България"  

- „Геополитически прочит на текущата ситуация в Западните Балкани”  
- „Глобалната стратегия за ОВППС на ЕС: към по сигурна Европа”   
- „Опитът за преврат в Турция“ 

Участие бе взето и в следните кръгли маси:  
- „Черно море – стена на сигурност или врата за политика”  
- „Има ли бъдеще Европейският съюз след „Брекзит”  
- „Страните от Централна и Източна Европа в контекста на инициативите "16+1" и 

"Един пояс, един път" 
- „Един пояс, един път през погледа на Балканите" 
- Годишна среща на Мрежата за научноизследователски обмен между тинк-

танковете в рамките на Инициативата Китай-ЦИЕ "16+1". 
 

3. Проектна дейност 
 Проект „Провеждане на обучения на служители от администрацията за работа с 
европейските институции” 
 През новия програмен период 2014 – 2020 Дипломатическият институт е определен 
като пряк бенефициент по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ). Проектът 
е насочен към подобряване капацитета за участие на служителите от централната 
държавна администрация в процеса на вземане на решения в ЕС и изпълнение на 
ангажиментите на България, произтичащи от членството в Съюза. За постигането на 
тази мярка ще бъдат проведени редица специализирани обучения в областта на 
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европейската интеграция, стажове и практики в други държави членки и институции на 
ЕС. 
 

4. Публична дейност 
 Публични лекции, конференции и форуми 

През 2016 г. като организатор, съорганизатор или с участието на представители на 
ДИ бяха реализирани общо 19 събития, с над 2000 души аудитория и привлечени като 
лектори унгарския външен министър Петер Сиярто, г-н Халид бин Хамад Ал-Малик, 
главен редактор на вестник „Ал-Джазира”, д-р Дан Шуефтан, директор на Националния 
институт по изследвания на сигурността към Университета на Хайфа, Израел и др. 
 

Издателска дейност 
През 2016 г. излязоха от печат следните издания на Дипломатическия институт: 

Сборник „Енергийна дипломация” (8-ми брой на поредицата „Външнополитически 
изследвания” на ДИ), съдържащ публикации на български и чуждестранни експерти в 
сферата на енергийната проблематика; Монографията „Дипломация и околна среда” 
с автори Боряна Аргирова – дипломатически служител III степен в дирекция „ООН и 
сътрудничество за развитие” на МВнР, и д-р Валентин Катранджиев – гл. експерт в 
Дипломатическия институт; 16-и брой на списание „Дипломация”, съдържащ уводна 
статия на министъра на външните работи Даниел Митов, изказване на британския 
посланик по повод бъдещето на Великобритания в ЕС и др. актуални теми; 17-и брой 
на списание „Дипломация”, съдържащ презентации от организираната от ДИ 
международна конференция „Миграционната криза – дългосрочни последици за 
Европейския съюз”. 

Организирано бе представяне на новата книга на проф. Жасмин Попова 
„Европейският съюз след Договора от Лисабон” пред служители на МВнР на 23 март 
2016 г., както и в Националния институт по правосъдие на 18 април 2016 г. В края на 
годината бяха подготвени за печат 18-и брой на списание „Дипломация” и сборникът 
на английски език „Комуникационна стратегия за присъединяване към Европейския 
съюз”. 

Медийна политика  
През 2016 г. продължи да се прилага актуализираната концепция за медийната 

политика на Дипломатическия институт, съобразно нуждите по комуникирането 
дейността на Института. Продължи сътрудничеството между ДИ и Дарик радио с 
излъчването веднъж на две седмици на рубриката „Професия дипломат“. Бяха 
излъчени 18 издания, които са публикувани и в уеб страницата на радиото. Проведе се 
среща между директора на ДИ, Таня Михайлова, и директора на ТВ „Алма Матер”, 
Светлана Божилова, в рамките на която са били обсъдени бъдещи съвместни дейности. 
 В рамките на годината са изготвени близо 30 прессъобщения относно различни 
прояви на ДИ. Регулярно е подготвян пресклипинг относно медийното им отразяване. 
 Дейността на ДИ беше отразявана широко от различни медии, както и с преки 
включвания и участие на директора, служители и лектори в предавания по БНР, 
репортажи по БНТ и в БТА, а също интервюта за различни издания.  
 

Интернет страница и информационно обезпечаване 
Версиите на български, английски и френски език на уеб страницата на ДИ бяха 

регулярно допълвани и обновявани с новини и информация за дейността на Института. 
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Поддържана бе страницата във Facebook (https://bg-bg.facebook.com/dipinstitute), 
чиито почитатели в рамките на 2016 г. се увеличиха с над 500 и достигнаха близо 4800 
души. Институтът поддържа страници в Twitter и в LinkedIn, както и канал в YouTube и 
онлайн радио.  

Списание “Дипломация” разполага със собствен уебсайт – www.diplomacy.bg. За 
периода януари-юни 2016 г. електронното списание има средно по 125 посещения на 
ден, а публикациите в него получават средностатистически около 65 споделяния в 
социалните мрежи. 

В рамките на годината Дипломатическият институт подготви четири 
информационни бюлетина относно своята дейност на български, английски и френски 
език, които бяха разпространени по електронен път сред българските посолства в 
чужбина, дипломатическия корпус в България, дипломатически академии и институти, 
изследователски центрове, академичния и неправителствения сектор и партньори. 

Програми в рамките на ДИ 
Програма „Стаж в Дипломатическия институт” 
В рамките на програмата стажантите имат възможността да се запознаят с 

естеството на работата в Дипломатическия институт и да се ориентират при избора на 
професионална реализация. През 2016 г. бяха проведени общо 58 стажа на студенти от 
университети в България и чужбина.  

 
Програма „Отворени врати” 

 Програмата цели популяризиране дейността на Дипломатическия институт и МВнР 
сред студентската и академична общност, граждански, неправителствени и бизнес 
организации. През 2016 г. бяха реализирани 7 срещи със студенти и ученици от: 
Виенската дипломатическа академия, с участието и на г-н Красимир Костов, директор 
на дирекция „Двустранно европейско сътрудничество” в МВнР; Висшето училище по 
застраховане и финанси; Професионалната гимназия с интензивно изучаване на 
румънски език „Михай Еминеску” в гр. София, с участието и на г-н Петър Воденски, 
бивш посланик на България в Турция, Молдова и Кипър и настоящ консултант в ДИ; 
Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, Американския университет в 
България, с участието на д-р Филип Димитров; Университета за национално и 
световно стопанство, в рамките на традиционната за университета “Welcome week”.  
 

Библиотека 
През 2016 г. в библиотеката на ДИ са постъпили 644 броя книги, от които 78 са 

закупени, а останалите 586 са постъпили като дарение. За периода библиотеката е 
абонирана за общо 37 периодични издания, от които 19 са на български език, 9 на 
английски, 5 на френски, 1 на немски, 2 на испански и 1 на руски език. През годината 
беше продължен абонамента за EBSCO – онлайн мултидисциплинарна научна база 
данни и беше осигурен достъп до международната платформа STRATFOR, която събира 
и анализира информация с цел изготвянето на икономически и геополитически 
прогнози.  

За втора поредна година библиотеката получи дарение от книги от проф. Николай 
Червенков – украински и молдовски българист, доктор хабилитат на историческите 
науки, председател на Научното дружество на българистите в Република Молдова и 
първи ректор (2004-2010) на Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак” 
в гр. Тараклия, Молдова.  

http://www.diplomacy.bg/
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Паралелно с регулярната библиотечно-информационна дейност на библиотеката, в 
нея се провеждат и събития от публичен характер, като срещи, дискусии и др.  
 

5. Международни сътрудничества и работни посещения 
ENTRi - На 30 май 2016 г. Дипломатическият институт стана част от елитния 

международен обучителен консорциум „Нова европейска инициатива за обучение в 
областта на гражданското управление на кризи” (ENTRi). Присъединяването на ДИ 
предоставя възможност за организиране на тясно специализирани обучения в областта 
на гражданското управление на кризи. В периода 25-28 юли 2016 г. в Берлин се 
проведе годишната партньорска среща на представителите на 12-те обучителни 
институции, участващи в ENTRi. Бяха разгледани въпроси, засягащи тазгодишните 
приоритети на консорциума, както и възможностите за финансиране на обучителни 
проекти в сферата на мироопазването и мироизграждането. 

Грузия – В периода 18-21 май 2016 г. директорът на Дипломатическия институт беше 
на работно посещение в Грузия, в рамките на което бе подписан Меморандум за 
сътрудничество между ДИ и грузинския Център за дипломатическо обучение „Леван 
Микеладзе”. На 20 май в Дома на Европа в Тбилиси беше открита изложбата „Морето 
сближава всичко далечно”, представяща стари географски карти на Черно море, 
организирана от Дипломатическия институт и българското посолство в Тбилиси със 
съдействието на Сдружение "Черноморска Странджа" и община Несебър. 
 Косово – В периода 8-14 май 2016 г. се проведе третото Пролетно училище за млади 
дипломати в Призрен, Косово, организирано от Дипломатическата академия към 
Министерството на външните работи на Република Косово и Фондация „Фридрих 
Еберт”. В него участваха представители на 14 държави от 4 континента. В рамките на 
семинара се проведе и кръгла маса на тема „Дипломатическото обучение: приоритети 
и предизвикателства”, в която участва и директорът на ДИ.  

Черна гора – В рамките на официалното посещение в България на г-н Игор Лукшич, 
вицепремиер и министър на външните работи и европейската интеграция на Черна 
гора, на 1 февруари 2016 г. беше представена книгата „Отношенията между България и 
Черна гора през периода 1878-1913 г.”. Сборникът е изготвен от Държавна агенция 
„Архиви” и Държавния архив на Черна гора. Събитието беше организирано по повод 
отбелязването през 2016 г. на десетгодишнината от установяването на 
дипломатическите отношения с независима Черна гора. В периода 17-23 юли 2016 г. в 
град Колашин в Черна гора се проведе деветата Лятна школа за младши дипломати, 
организирана от Дипломатическата академия към Министерството на външните 
работи и европейската интеграция (МВнРЕИ) с подкрепата на Програмата за развитие 
на ООН. 

ПСЮИЕ – Дипломатическият институт организира на 15 юни 2016 г. в Дома на Европа 
в София международна конференция на тема „Миграционната криза – дългосрочни 
последици за Европейския съюз” като част от календара от събития по отбелязването 
на Председателството на България на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа 
(ПСЮИЕ) и с участието на експерти от региона. 

Австрия – По инициатива на Посолството на Република Австрия в София, 
Дипломатическият институт организира на 5 април 2016 г. в МВнР среща на студенти от 
Виенската дипломатическа академия с представители на ДИ и МВнР.   

Германия – С подкрепата на Фондация „Ханс Зайдел”, дългогодишен партньор на 
ДИ, бяха организирани: международният семинар „Зимно училище по дипломация” от 
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14 до 18 март в гр. Сандански, Семинар по енергийна дипломация от 8 до 10 юни в гр. 
Охрид, Република Македония, Международна конференция „Миграционната криза – 
дългосрочни последици за ЕС” на 15 юни в Дома на Европа в София, 18-ти Съвместен 
семинар по европейски интеграционни процеси, проведен в гр. Дубровник, Република 
Хърватия. 

Словакия – На 21 март 2016 г. беше проведена работна среща на представители на 
ДИ с г-н Ян Шкода, директор на отдел „Дипломатическа подготовка, образование и 
библиотека“, и г-н Михал Греньо – отговорник по разработването на програмните 
модули в програмата за подготовка на Словашкото председателство на Съвета на ЕС.  

Унгария – Атлантическият клуб в България, Дипломатическият институт и 
посолството на Унгария в София организираха на 21 януари 2016 г. публична лекция на 
унгарския министър на външните работи и търговията, Петер Сиярто, на тема 
„Европейският съюз и предстоящите предизвикателства”. 

Франция – В периода 29 февруари-3 март 2016 г. представители на 
Дипломатическия институт бяха на работно посещение в Париж във връзка с 
откриването на изложбата „Франция – България. Преоткриването на Черно море. 
Началото.” по повод националния празник на България и Международната година на 
картата.  

Холандия – На 7 януари 2016 г. Сдружение „ПанЕвропа – България” с подкрепата на 
Дипломатическия институт, Фондация „Конрад Аденауер”, Посолството на Кралство 
Нидерландия в България и Представителството на ЕК в София организираха публична 
дискусия на тема: „Накъде отива Европа: холандско председателство на Съвета на ЕС 
през 2016 г.”. От 26 до 30 септември 2016 г. Дипломатическият институт проведе 
Международен семинар по енергийна дипломация, с подкрепата на Холандския 
институт за международни отношения „Клингендал“. 

Швейцария – В партньорство с Женевската академия по всеобщо хуманитарно 
право и права на човека Дипломатическият институт организира от 6 до 8 юни 2016 г. в 
МВнР специализирано обучение по права на човека. В периода 20-21 октомври 2016 г., 
в Женева, директорът на ДИ, проведе работни срещи с цел обсъждане на възможности 
за сътрудничество с д-р Камелия Кемилева, изпълнителен директор на Женевската 
академия по хуманитарно право и права на човека, и с Даниел Фаснахт, представител 
на Швейцария в Европейската инициатива ENTRi III. 

САЩ – На 21 април 2016 г. Дипломатическият институт организира среща дискусия 
със Стивън Меринджър – ръководител на комуникациите в НАТО, за служителите на 
дирекции „Връзки с обществеността” и прес-центровете на централната 
администрация. Институтът беше съорганизатор и на проведената същия ден в 
Централния военен клуб публична дискусия на тема „НАТО – надпреварата в 
социалните мрежи”. 

Израел – В рамките на посещение с учебна цел в България, на 16 март 2016 г. 
представители на Дипломатическия институт се срещнаха с г-жа Илана Щайн – 
ръководител на курса за кадети в Бюрото за обучение на персонала в МВнР на Израел, 
и кадетите г-жа Гили Бренер и г-жа Авигейл Шапира. На срещата, инициирана от 
посолството на Израел в София, присъства и г-жа Иман Амша – заместник-ръководител 
на мисията. Бяха представени основните функции, обучителни и публични политики на 
ДИ. На 11 октомври 2016 г. Дипломатическият институт организира публична лекция на 
тема „Близкият изток в преход” на д-р Дан Шуефтан, директор на Националния 
институт по изследвания на сигурността към Университета на Хайфа.  
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Етиопия – На 10 юни 2016 г. директорът на Дипломатическия институт се срещна с 
новоакредитирания посланик за България на Федерална демократична република 
Етиопия Негаш Кебрет Ботора. Бяха обсъдени различни сфери, в които може да бъде 
осъществено сътрудничество между двете институции, като акцент беше поставен 
върху обучителните дейности и енергийната дипломация. 

Саудитска Арабия – По предложение на Посолството на Саудитска Арабия в София, 
Дипломатическият институт организира на 10 май 2016 г. в МВнР публична лекция на 
главния редактор на вестник „Ал-Джазира”, Халид бин Хамад Ал-Малик, по темата 
„Усилията на Кралство Саудитска Арабия в борбата срещу тероризма”. 

Китайска народна република – В периода 24-26 септември представител на 
Дипломатическия институт, взе участие с доклад на тема „Измерението на 
инициативата „16+1” за Югоизточна Европа и мястото на България в нея” в симпозиум 
по въпросите на сътрудничеството на КНР с държавите от Източна и Централна Европа 
по линия на инициативите „16+1” и „Един пояс, един път”, организиран от Шанхайския 
институт за международни изследвания (SIIS) в град Шанхай. В Пекин, КНР, в периода 
15-24 октомври 2016 г., представител на ДИ участва в уъркшоп на тема „Отношенията 
между Китай и ЕС“. 

Афганистан – На 11 ноември 2016 г. в МВнР беше сключен Меморандум за 
разбирателство между Дипломатическия институт и Института по дипломация към 
Министерството на външните работи на Ислямска република Афганистан.  
 Бангладеш – На 20 май 2016 г. в Министерския съвет беше подписан Меморандум 
за сътрудничество между Дипломатическия институт при министъра на външните 
работи на Република България и Дипломатическата академия към МВнР на Народна 
Република Бангладеш. Меморандумът предвижда обмен в сферата на обучителните, 
публичните и изследователските дейности на двете институции. 

Тайланд – На 27 юни 2016 г. в МВнР беше подписан Меморандум за политически 
консултации и сътрудничество между МВнР на Република България и МВнР на 
Кралство Тайланд. Меморандумът включва клаузи за сътрудничество между 
Дипломатическия институт и Института за международни отношения към МВнР на 
Кралство Тайланд. 

 
Сътрудничества по линия на ЕС 
Институт на ЕС за изследване на сигурността – Със съдействието на Института на ЕС 

за изследване на сигурността (ИЕСИС) Дипломатическият институт организира на 4 
април 2016 г. в Дома на Европа в София дискусия на тема „Глобалната стратегия за 
общата външна политика и политика за сигурност на ЕС: към по-сигурна Европа”.  

Европейска дипломатическа програма – През 2016 г. бяха проведени II, III и IV 
(заключителен) модул на 16-ото издание на Европейската дипломатическа програма, 
на тема Нови предизвикателства и глобални въпроси в съвременната дипломация”, 
организирана традиционно от Европейската служба за външна дейност, съвместно с 
ротационните председателства и държавите членки. В периода 23-25 октомври 2016 г. 
се проведе Първият модул на 17-ото издание на ЕДП, организиран в Братислава под 
знака на Словашкото председателство на Съвета на ЕС. 

Европейски колеж за сигурност и отбрана – През изминалата година 
Дипломатическият институт продължи да изпълнява функциите си, произтичащи от 
участието на Института в Направляващия комитет и в Академичния съвет на Колежа и 
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във връзка с номинирането на български участници за обученията по ОПСО от 
държавната администрация.  

Европейска комисия – През м. октомври 2016 г., със съдействието на ГД 
„Международно сътрудничество и развитие” на Европейската комисия, 
Дипломатическият институт реализира за втора поредна година инициативата „Денят 
на най-добрите новини от света”. 

 
Национални сътрудничества 
За реализиране на своите цели ДИ си сътрудничи активно, като организира 

съвместни публични прояви и семинари с: Атлантическия клуб в България, Дигитална 
национална коалиция, Информационно бюро на Европейския парламент в България, 
Сдружение „ПанЕвропа – България”, СУ „Св. Климент Охридски”, Студентски 
дипломатически клуб, Дружество за ООН в България, Клуб ЮНЕСКО „Леонардо да 
Винчи”и др. На 21 ноември беше подписан Договор за разбирателство и 
сътрудничество между Дипломатическия институт и Военната академия, който 
предвижда продължаване на сътрудничеството в обучителната и 
научноизследователската дейност между двете институции. 

 
Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програми – Програма 3 
 

№ 
1100.02.01 - Бюджетна програма „Публична 

дипломация“ 
(в лева) 

Закон                     
2016 г. 

Уточнен план 
31.12.2016 г. 

Отчет 
31.12.2016 г. 

І. Общо ведомствени разходи: 536 200 586 671 574 530 

     Персонал 358 100 392 970 383 328 

     Издръжка 175 100 187 701 185 202 

     Капиталови разходи 3 000 6 000 6 000 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 536 200 586 671 574 530 

     Персонал 358 100 392 970 383 328 

     Издръжка 175 100 187 701 185 202 

     Капиталови разходи 3 000 6 000 6 000 

2 
Ведомствени разходи по други бюджети и сметки 

за средства от ЕС  
0 0 0 

     Персонал       

     Издръжка       

     Капиталови разходи       

ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета  0 127 540 119 648 

  1. Българското председателство на Съвета ЕС    2 400 2 265 

  2. Проект на ДИ за Авганистан   105 115 101 546 

  
3. Председателство на процеса за сътрудничество в 

ЮИЕ 
  20 000 15 812 

  
4. Разходи за членски внос и участие в нетърговски 

организации и дейности 
  25 25 

ІІІ. 
Администрирани разходни параграфи по други бюджети и 
сметки за средства от ЕС 

0 0 0 
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  Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): 0 127 540 119 648 

          

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 0 127 540 119 648 

          

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 536 200 714 211 694 178 

  Численост на щатния персонал 21 21 18 

  Численост на извънщатния персонал       

* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС по 
програмата според целта, основанието/характера им и източника на финансиране 
** Описание на администрираните разходни показатели по програмата, вкл. проектите, според 
целта, основанието/характера им и източника на финансиране 

 
Организационни структури, участващи в програмата 
Дипломатически институт 
Целеви стойности по показателите за изпълнение * 
*Индикаторите са описани в текста  
Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на 

целите на програмата 
Факторите, които могат да окажат негативно въздействие върху изпълнение на целите 

са свързани с възможностите за ресурсно обезпечаване на дейностите, произтичащо от 
бюджетни рестрикции и административни съкращения. 

Информация за наличността и качеството на данните 
Отчети на Дипломатическия институт 
Публикации на ДИ 
Отговорност за изпълнението на програмата 
Програмен ръководител е определен от Министъра на външните работи съгласно 

Заповед на Министъра на външните работи № 95-00-28/ 30.01.2014 г. 
 

 

Програма 4 „Културна дипломация” 

Степен на изпълнение за заложените в програмата цели 
В рамките на Програма „Културна дипломация” Държавният културен 

институт/ДКИ/ към министъра на външните работи планира дейности, насочени към 
постигане на следните цели, зададени в програмата:  

- Утвърждаване на образа на България като активен член на ЕС и подобряване на 
обществените нагласи за страната в чужбина;  

- Интегриране на културното измерение в приоритетни външнополитически 
политики и програми;  

- Насърчаване на българския културен сектор за активно участие във водещи за 
българската външна политика програми; 

- Приобщаване на българските общности в чужбина и оказване на подкрепа за 
техните усилия да съхранят и популяризират българската култура и традиции; 

- Популяризиране на Художествения фонд на МВнР като част от културното 
наследство на България. 

Резултатите, постигнати през отчетния период, съответстват на заложените в 
програмата цели и отразяват процеса на изпълнението на програмата.  
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Анализът на степента на изпълнение на програмните цели индикира постигане на 
положителна тенденция за ефективност на организираните събития и прояви в ЗП 
при запазване на строгите финансови ограничения в бюджета на ДКИ и този на МП 
на Комуникационна стратегия за 2016 г. Налице е оптимизация на процеса на 
планиране и реализиране на културните събития в българските дипломатически мисии 
в т.ч. и тяхното реалистично финансово осигуряване. Подобрени са условията за 
устойчиво интегриране на културното измерение във външнополитическата дейност и 
обвързване на проектите с тенденциите в позиционирането на културата във външните 
отношения. Обогатен е културният календар на мисиите, реализирани са проекти по 
повод годишнини от дипломатическия и националния календар. Привлечен е 
интересът на чуждата аудитория и разширено знанието за българската култура в 
европейски контекст. Разширена е географията на културно присъствие на България. 
Разработени са проекти с дългосрочен кумулативен ефект. 
 

Осъществени дейности/постигнати резултати  
- Участие в изпълнението на културните програми на българските дипломатически 

мисии и съдействие за включването им в значими европейски и международни 
културни събития и презентации;  

- Увеличение на броя на ЗП, взели участие в значими европейски и международни 
културни събития и презентации; 

- Подготвени и реализирани тематични културни събития, като част от програмата за 
ротационни председателства на България – ПСЮИЕ, Комитет на министрите на Съвета 
на Европа; 

- Координация на подготовката и подписването на нов тип междуправителствени 
програми в областта на културата и образованието, науката и младежта с Австрия и 
Испания; 

- Комуникация и сътрудничество с представители на българските общности в чужбина 
за целите на популяризирането на българската културна идентичност и междукултурен 
диалог;  

- Поддържане на интернет страницата на ДКИ; 
- Осигурено е дигитализирането на културните ресурси на ДКИ, което облекчава 

достъпа до тях на ЗП. 
 

1. Културни програми и събития 
Пътуващи експозиции 
„Пътуващи експозиции” е основен проект на Културния институт, който се 

реализира съвместно с мисиите зад граница. Дългогодишните усилия в 
направлението допринесоха за утвърждаването му като положителна практика в 
стратегията за популяризиране на българската култура извън страната чрез 
стойностен продукт. Презентацията на важни исторически събития и годишнини бе във 
фокуса при избора на експозиции: 100 години българско кино; Спасяването на 
българските евреи през годините на Холокоста; изложби, свързани с културното 
наследство, славянската писменост и националната идентичност отново са важен 
акцент. Популяризирани са многообразието и богатството на България пред 
чуждестранната публика с пътуващи изложби като: „Светлината на буквите”, 
„Традиции”, „Българските паметници под закрилата на ЮНЕСКО” и др.  
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През годината в ЗП са организирани 24 презентации на 12 от пътуващите изложби 
на ДКИ. През 2016 г. акцент при планираните съвместни инициативи с българските 
мисии и общности извън страната е поставен върху отбелязването на 1100-та 
годишнина от успението на Св. Климент Охридски. За реализиране на проекта ДКИ си 
сътрудничи с Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“. 
Резултатът е документална фотоизложба представяща живота и делото на Св. Климент 
Охридски и подготвената към нея информационна брошура.  

 
Филмови презентации 
Проектите, свързани с българското кино и филмово изкуство, са ефективен 

инструмент на културната дипломация. В рамките на отчетния период са постигнати 
резултати в няколко основни направления: 

- Нараства броят на българските филми в европейски филмови панорами; 
- Повишава се интересът на чуждестранната аудитория към съвременното българско 

кино; 
- Разширяване на географията на присъствие на българското филмово изкуство;  
- Превръщане на българските мисии в чужбина в активни участници в процеса на 

промоция на българската култура като част от европейската; 
- Постигната и по-добра видимост на културните календари на ЗП в съответната 

държава; 
- Повишаване на ефективността на използване на културния ресурс чрез подобряване 

на комуникацията и логистиката и промяна на профила на културните събития зад 
граница; 

- Разширява се партньорството с водещи български продуцентски компании; 
- ДКИ разполага с по-голям брой български филми, оказвайки подкрепа за 

изработване на субтитри и дигитални носители, което дава и допълнителни 
възможности за представяне.  

В периода са представени над 30 заглавия на игрални и документални български 
филми в различни фестивали. Наред с традиционното участие в Европейски филмови 
панорами и прожекции, включени в отбелязването на международния ден на 
Франкофонията, част от дипломатическите мисии инициираха и проведоха със 
съдействието на ДКИ „Дни на българското кино“. През февруари 2016 г. в Барселона и 
Мадрид се проведе месец на съвременното българско кино в Испания под 
заглавието „България – невидимата Европа“. Пред широката испанска публика бяха 
представени повече от 10 филма от последните години.  

През януари в рамките на кинофестивал в Монреал, посветен на историята на 
еврейския народ, беше прожектиран филмът на режисьора Иван Ничев – „Българска 
рапсодия”. В дните на европейското кино ДКИ осигури участието на български филми в 
Токио и Киото – „Виктория”, Букурещ – „Българска рапсодия“, Белград – „Козелът“, 
Ханой – „Любов и инженерство“, Джакарта – „Съдилището”. С Генералното консулство 
в Лос Анджелис беше реализирано представяне на български филм в панорама на 
европейското кино в града. В традиционния фестивал на европейското кино в Хелзинки 
е представен филмът на Адела Пеева „Чия е тази песен?“. Съвместно с посолството в 
иранската столица се подготвя филмова панорама в Техеран. 

Културният институт разширява традиционните си партньорства с утвърдени 
продуцентски компании: „Агитпроп”, Сдружение „Световен фестивал на анимационния 
филм Варна“ и Националния филмов център. ДКИ съдейства и за популяризиране на 
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съвременното документално кино. Институтът е дългогодишен партньор на програмата 
„Открития” на Балканския документален център и за поредна година осигурява 
наградата от името на министъра на външните работи на Република България „Най-
добро откритие“ на Международния филмов фестивал „Докуфест”. 

Филмовите панорами са важна част от културната програма на Българските 
председателства на ПСЮИЕ и Комитета на министрите на Съвета на Европа 2015-2016 г. 
В тази връзка ДКИ съдейства за оформяне на програмата и осигуряване на правата за 
представяне на продукциите – филмовите панорами в Страсбург (Председателството 
на Комитета на министрите на СЕ през май 2016 г.) и в София Дни на киното на 
Югоизточна Европа (април 2016 г. – по повод българското председателство с филми, 
осигурени от посолствата на страните участнички в ПСЮИЕ). 
 

2. Комуникационна стратегия 2016 година 
Културният институт реализира и проекти за информационни кампании по 

приоритетите на българската външна политика в Комуникационната стратегия (КС) на 
Република България за ЕС и основно в частта й по Международния план (съвместно 
със задграничните мисии), насочена към утвърждаването на положителен образ на 
страната ни в чужбина посредством дейности в сферата на публичната дипломация. 
ДКИ има роля в процеса на подготовката и селекцията на предложения за 
комуникационни инициативи на българските задгранични представителства на 
проектите на задграничните представителства за Работната програма на МП на 
Комуникационната стратегия. В допълнение ДКИ подготви свои проекти – основно за 
културната програма на българските председателства на ПСЮИЕ и Комитета на 
министрите към Съвета на Европа.  

 
3. Култура и външни отношения 
Дейностите в това направление са фокусирани върху изпълнение на дългосрочната 

стратегия за интегриране на културното измерение в приоритетни външнополитически 
програми. Постигнати са следните резултати: 

- Разработени и осъществени фокусни културни програми като част от програмата за 
текущи и предстоящи ротационни председателства на България – ПСЮИЕ, Комитет на 
министрите на Съвета на Европа;  

- ДКИ работи по изпълнението на Плана за подготовката на Българското 
председателство на ЕС през 2018 година. Предложения на Института са отчетени в 
утвърдената работна програма, ДКИ е представен от директора си в Тематичната 
работна група „Комуникационна стратегия и културна програма” за 2018 г. Паралелно 
се подготвят проекти за комуникационна стратегия за Председателството, които да 
бъдат съобразени със спецификата на работата на мисиите в чужбина; ДКИ проведе в 
края на годината онлайн-проучване и изготви доклад за визията на мисиите за 
културни проекти в техните програми и културна програма за Председателството; 

- Утвърждаване на галерията на ДКИ „Мисията” като ефикасен инструмент за 
установяване на партньорство с чужди и български културни организации. 
Изложбената дейност се превърна в катализатор и за изграждане на партньорски 
връзки с чуждестранните мисии в София. Организирани са 4 изложби с участието на 
български и хърватски автори, презентации в Нощта на музеите. 

- С Посолството на Кралство Испания е организирана презентация в МВнР, посветена 
на Хулио Паленсия Тубау – който през 1943 година като посланик в София има 
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значителна роля за насочване на общественото внимание към съдбата на българските 
евреи и активизиране на съпротивата срещу плановете за депортацията им в лагерите 
на смъртта. През 2016 г. директорът на ДКИ е избран и за председател на българската част от 
Смесената комисия, която работи по изпълнение на програмата и проектите заложени в 
спогодбата с Кралство Испания за културно, образователно и научно сътрудничество. 

- От 2015 г. ДКИ се включи активно в работата на Фондация Европа-Азия, като 
популяризира инициативите на АСЕФ, за да се разширява българското участие и 
утвърждаване позицията на страната като пълноценен член на организацията. Освен 
участие в работата на управителните органи на Фондацията, ДКИ подготвя и 
представяне на фотографски проект „On The Go”, по време на планирания неформален 
семинар по управлението на водите Дунав-Меконг.  

- ДКИ подготвя проект, посветен на тракийското културно наследство като част от 
националната програма за отбелязване на 60-та годишнина от членството на България 
в ЮНЕСКО. 

- Институтът участва и подпомага дейността на сформираната Работна група по 
присъединяването на България като пълноправен член към Международния алианс за 
възпоменание на жертвите от Холокоста/МАВХ/.  

- Съвместно с организацията „ПанЕвропа“, ДКИ се включи в подготовката на събития 
по отбелязването през 2017 г. на 10-та годишнина от членството на България в ЕС и 
годишнините от подписването на Римските договори, които стават първооснова на 
днешния Европейски съюз. 

- Директорът на ДКИ е председател на Смесената българо-австрийска комисия, която 
подготвя програма за сътрудничество в областта на културата, образованието, науката 
и младежта за периода 2017-2021 г. 

- Пред широката публика в София е представена дейността на ДКИ и част от 
Скулптурния парк и Художествения фонд по време на Деня на отворените врати в 
Министерството на външните работи. 

- Институтът поддържа двуезичен сайт с актуална информация за проектите си и 
библиотека с материали по темата културна дипломация. 
 

4. Художествен фонд на МВнР 
Резултатите от изпълнението на задачите по това направление са следните:  

- Извършена е реинвентаризация на Фонда на МВнР в ЦУ по опис, като 
произведенията са класифицирани по вид/техника и други характеризиращи ги 
параметри.  

- Текущо се извършва оценка на физическото състояние на картините в София и са 
предприети действия по реставриране на нуждаещите се от допълнителна намеса. От 
2009 насам са реставрирани близо 120 от тях. 

- Извършва се подготовка на проекти за обновяване/ротация на експонатите от 
Художествения фонд в мисиите, които ще поемат функции по време на Българското 
председателство на ЕС през 2018 година. 
 

5. Управление на информационни, човешки и финансови ресурси 
През отчетния период, считано от 1 ноември, се промени правоотношението на 

директора на института от служебно в трудово, съгласно ПМС №241/17.09.2016 г.  
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С този акт се потвърди статута на ръководителя като орган на изпълнителната власт, 
съгласно чл.19, ал.4, т.4 от ЗА. Тази промяна не наложи изменение в организационната 
структура и дейността на ДКИ.  

 
Информационни ресурси 
ДКИ поддържа самостоятелна деловодна система и участва в електронния 

документооборот на МВнР. Текущо се поддържа и софтуер за счетоводна отчетност и 
администриране на персонала. 

 
Човешки ресурси 
Системно се извършва документалната дейност по организацията и управлението на 

човешките ресурси, в т.ч.: заповеди за възникване и прекратяване на трудови и 
служебни правоотношения; договори по ЗЗД с физически лица; заповеди за 
краткосрочно командироване в чужбина и командироване в страната; график за платен 
отпуск; служебни бележки по ЗДДФЛ; удостоверения за трудов стаж; регистър трудови 
и служебни книжки; лични досиета. Ежемесечно се води кореспонденция с външните 
потребители на информация – НАП, НОИ, НСИ и др.  
 

Финансови ресурси 
Текущо се извършват процедурите по СФУК преди вземане на решение за поемане 

на задължение и/или извършване на разход. ДКИ разпорежда плащания в СЕБРА като 
подведомствен разпоредител на МВнР. Поддържа се счетоводна база данни в отчетни 
групи „Бюджет“ и „ДСД“. Периодично се съставят уточнени планове и проекти, отчети и 
доклади за реализирането на програма „Културна дипломация”. Процентът на 
изпълнените разходи към 30.06.2016 г. е 60% от 239 500 лв.  
 През отчетния период се извършиха следните промени по бюджета на ДКИ: 

- Съгласно Заповед № 95-00-211/14.05.2016 г. на министъра на външните работи се 
извършиха вътрешнокомпенсирани промени по бюджета в размер на 2 800 лв. за 
финансиране на социални разходи с характер на възнаграждения.  

- Съгласно Заповед № 95-00-239/06.06.2016 г. на министъра на външните работи в 
изпълнение на РМС № 335/05.05.2016 г. се увеличи уточнения план на разходите с 
45000 лв. за организиране на дейности от РП на Комуникационната стратегия на 
Република България за ЕС за 2016 г.  

- С ПМС № 295/10.11.2016 г. се увеличи уточнения план на администрираните 
разходи с 60000 лв. за реализиране на дейности по Председателството на процеса за 
сътрудничество в ЮИЕ. 

- С ПМС № 335/02.12.2016 г. се увеличи уточнения план на разходите за персонал с 
3000 лв. за изплащане на обезщетения по ЗДС. 

Изпълнението на ведомствените разходи към 31.12.2016 г. е 100% от 242 500 лв. 
Изпълнението на администрираните разходи по ПСЮИЕ към 31.12.2016 г. е 42% от 60 
000 лв. 
 
Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програми – Програма 4 
 

№ 
1100.02.02 - Бюджетна програма „Културна дипломация“ 

Закон                     
2016 г. 

Уточнен 
план 

31.12.2016 г. 

Отчет 
31.12.2016 г. (в лева) 

І. Общо ведомствени разходи: 194 500 242 500 241 746 
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     Персонал 117 300 123 100 123 045 

     Издръжка 73 200 115 400 114 706 

     Капиталови разходи 4 000 4 000 3 995 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 194 500 242 500 241 746 

     Персонал 117 300 123 100 123 045 

     Издръжка 73 200 115 400 114 706 

     Капиталови разходи 4 000 4 000 3 995 

2 Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС  0 0 0 

     Персонал       

     Издръжка       

     Капиталови разходи       

ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета  0 60 000 25 144 

  1. Председателство на процеса за сътрудничество в ЮИЕ   60 000 25 144 

ІІІ. 
Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за 
средства от ЕС 

0 0 0 

          

  Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): 0 60 000 25 144 

          

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 0 60 000 25 144 

          

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 194 500 302 500 266 890 

  Численост на щатния персонал 10 10 7 

  Численост на извънщатния персонал       

 
 
* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС по 
програмата според целта, основанието/характера им и източника на финансиране 
** Описание на администрираните разходни показатели по програмата, вкл. проектите, според 
целта, основанието/характера им и източника на финансиране 

 
Организационни структури, участващи в програмата 
Държавен културен институт към министъра на външните работи, дирекция 

„Пресцентър”, задграничните представителства, Съвет по европейска комуникация, 
председателстван от министъра на външните работи. 

Целеви стойности по показателите за изпълнение * 

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на 
целите на програмата 

Бюджетните ограничения във финансирането на дейностите на ДКИ и развитието на 
персонала в посока на привличане и задържане на висококвалифицирани експерти.  

Информация за наличността и качеството на данните 
Източниците на информация са следните: 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

“Културна дипломация”  Целева стойност 

Показатели за изпълнение 
Мерна 

единица 
План 

2016 г. 

Отчет 
към 

31.12.2016 г. 

1. Реализирани проекти/инициативи със задграничните 
мисии, с българските артистични общности в чужбина и 
други партньори 

Брой 25 31 

2. Управление и поддържане на Художествения фонд, 
експозиции в галерия „Мисията” 

Брой 12 12 

3. Дейности и продукти, насочени към основните партньори. Брой 10 21 
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- Годишните планове и текущите отчети за дейността на ДКИ; 
- Годишните доклади за състоянието на администрацията в ДКИ – по Закона за 

администрацията; 
- Годишните доклади на ДКИ по СФУК; 
-   Отчетите за дейността на Министерството на външните работи и на задграничните 

представителства; 
- Отчетите за изпълнение на Работната програма на Международния план на 

Комуникационната стратегия на Република България за ЕС; 
- Публикации на сайта на ДКИ. 
Отговорност за изпълнението на програмата 
- Програмен ръководител е определен от министъра на външните работи съгласно 

Заповед на министъра на външните работи - № 95-00-28/ 30.01.2014 г.  
 
 

Програма 5 „Принос за формиране на политики на ЕС и НАТО” 

Степен на изпълнение за заложените в програмата цели 
В рамките на програма „Принос за формиране на политики на ЕС и НАТО” са 

съсредоточени голяма част от дейностите, свързани с участието на страната ни като 
надежден и отговорен съюзник в НАТО и в процеса на съгласуване и формулиране на 
политики на ЕС спрямо трети страни и справяне с актуални предизвикателства пред 
сигурността.  

Основните усилия през отчетния период бяха насочени към съгласуване на 
съвместни действия на ЕС и търсене на дългосрочни и устойчиви решения за справяне с 
миграцията, включително по отношение на съвместните действия с Турция за 
намаляване на смесените миграционни потоци.  

Кризата в Украйна, енергийната сигурност, борбата с тероризма и войнствения 
екстремизъм продължиха да бъдат сред водещите външнополитически 
предизвикателства в общата външна политика и политика за сигурност на ЕС. От 
българска страна беше взето активно участие в процеса на приемане и изпълнение на 
различните направления на Глобалната стратегия на ЕС, вкл. в частта сигурност и 
отбрана. 

През отчетния период въпреки ограничените финансови ресурси заложените цели 
бяха постигнати в голямата си част , като се поддържаше кохерентност в българските 
позиции, при отчитане на националните ни интереси и поети международни 
ангажименти.  
 

Осъществени дейности/постигнати резултати  
 

1. Участие в Общата външна политика и политика за сигурност на ЕС 
Текущата дейност по участието на България в Общата външна политика и политика 

за сигурност на ЕС включваше изготвянето на позиции и изпращането на указания за 
работните групи на Съвета на ЕС, както и за заседанията на Комитета за политика и 
сигурност (КОПС), Работната група на съветниците по външни отношения RELEX, 
Комитет по граждански аспекти при управлението на кризи CIVCOM, Комитет на 
постоянните представители (КОРЕПЕР II) и др. 

Беше подготвено българското участие за редовните заседания на Съвет „Външни 
работи”, както и за Неформалния съвет „Гимних”. Разглежданите теми и приети 



38 
 

решения обхващаха широк спектър от актуални въпроси, така и стратегически теми и 
насоки за развитието на отношенията на Европейския съюз с трети страни. 
Представители на МВнР имаха активно участие в изработване на позициите за всичи 
формални и неформални заседания на Европейския съвет.  

Основните събития през 2016 г. в областта на външната политика на ЕС са:  
- На 18 януари 2016 г. в Брюксел се състоя редовното заседание на Съвет „Външни 

работи”. Темите в дневния ред бяха: Сирия и развития в региона; Ирак; Украйна. 
Проведен бе обяд с министъра на външните работи на Кралство Йордания.  

- В периода 5-6 февруари 2016 г. в Амстердам се състоя неформална среща на 
министрите на външните работи на ЕС – Съвет „Гимних”. Основни теми от дневния ред 
на срещата бяха: Глобалната стратегия на ЕС по външна политика и сигурност; Иран и 
Миграция в рамките на съвместна среща със страните-кандидати за членство.  

- На 15 февруари 2016 г. в Брюксел се състоя редовното заседание на Съвет „Външни 
работи”. Темите в дневния ред бяха: Дипломация в областта на климата; Сирия; 
Молдова и Беларус. Работен обяд бе проведен с министъра на външните работи на 
Ливан.  

- На 14 март 2016 г. в Брюксел се проведе редовно заседание на Съвет „Външни 
работи”. Темите в дневния ред бяха: Иран; Русия; Либия; Близкоизточен мирен процес 
и подготовка на предстоящия на 17 - 18 март 2016 г. среща на Европейския съвет с 
основна тема необходими действия за справяне с миграционната криза и 
сътрудничеството между ЕС и Турция.  

- На 18 април 2016 г. в Люксембург се състоя редовно заседание на Съвет „Външни 
работи/Отбрана”. Темите в дневния ред бяха: Колумбия; Източно партньорство; Либия. 

- На 16 май 2016 г. в Брюксел се състоя редовно заседание на Съвет „Външни работи” 
на ЕС. Темите в дневният ред бяха: Регионалната стратегия за Сирия, Ирак и борба 
срещу Даеш; Глобална стратегия на ЕС за външна политика и сигурност; Външни 
аспекти на миграцията. 

- На 20 юни 2016г. в Люксембург се проведе редовно заседание на Съвет „Външни 
работи” на ЕС. Обсъдените на заседанието теми бяха: предстоящия Европейски съвет 
на 25-26 юни 2015 г., Арктика; Сахел/Мали; БИМП; Визова либерализация ЕС-Грузия; 
Миграция и отношения с Турция, вкл. в светлината на предстоящия Европейски съвет.  

- На 18 юли в Брюксел се проведе редовно заседание на Съвет „Външни работи” на 
ЕС. Обсъдените на заседанието теми бяха: борба с тероризма, Глобална стратегия на ЕС 
по външна политика и сигурност, Китай и външни аспекти на миграцията. 

- В периода 2-3 септември 2016 г. в Братислава се състоя неформална среща на 
министрите на външните работи на ЕС – Съвет „Гимних”. Основни теми от дневния ред 
на срещата бяха: Турция, изпълнение на Минските договорености, Глобалната 
стратегия на ЕС по външна политика и сигурност и борба срещу тероризма в рамките на 
съвместна среща със страните-кандидати за членство. Беше проведена и отделна 
среща с министъра по европейските въпроси на Турция г-н Челик. 

- На 19 септември в Ню Йорк се проведе Среща на министрите на външните работи на 
ДЧ на ЕС в рамките на 71-та сесия на ОС на ООН. Обсъдените на заседанието теми бяха: 
Турция, Сирия и Миграция. 

- На 17 октомври 2016 г. в Люксембург се състоя редовно заседание на Съвет „Външни 
работи”. Темите в дневния ред бяха: Глобалната стратегия на ЕС за външна политика и 
сигурност, Тунис, Сирия и миграция. 
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- На 14 ноември  2016 г. в Брюксел се състоя редовно заседание на Съвет „Външни 
работи”. Темите в дневния ред бяха: Турция, Източно партньорство, южни съседи и 
План за изпълнение в областта на сигурността и отбраната. 

- На 12 декември  2016 г. в Брюксел се състоя редовно заседание на Съвет „Външни 
работи”. Темите в дневния ред бяха: отношения ЕС-Африка, ДР Конго, Сирия и 
миграция. 

- Страната ни участва заседание на държавните секретари и генералните секретари на 
МВнР на ДЧ на ЕС на 10 юни в Братислава, а през ноември 2016 г. в Малта беше 
проведено заседание на държавните секретари и генералните секретари на МВнР на 
ДЧ на ЕС, също с българско участие. 

- България взе участие в неформална среща на политическите директори – 12-13 
януари 2016 г. в Амстердам, а през април 2016 г. бяха проведени политически 
консултации на ниво генерален директор „Политически въпроси” с Гърция и Литва.  

 
Обща политика за сигурност и отбрана (ОПСО) 
Участието на България в процеса на формиране и реализация на ОВППС и по-

специално в Общата политика за сигурност и отбрана /ОПСО/ на Европейския съюз бе 
от водещите външнополитически направления през отчетния период. 

Оказано бе експертно-аналитично съдействие и осъществена междуведомствена 
координация при формирането на национални позиции във връзка с участието на 
България в заседанията на Европейския съвет, Съвет „Външни работи”, Комитета на 
постоянните представители към ЕС във формат Корепер ІІ по въпросите на 
ОВППС/ОПСО, Комитета по политика и сигурност /КОПС/ и работните групи на Съвета. 
Осъществена бе координация на подходи и позиции между България и партньори от ЕС 
по въпроси на ОВППС/ОПСО и по участието на България в операции и мисии по ОПСО.  

България взе активно участие в процеса на изготвяне на Глобалната стратегия на 
ЕС по външна политика и сигурност, както и на последващия план за нейното 
приложение в областта на сигурността и отбраната. През първата половина на 
годината експерти участваха във всички срещи във формат национални лица за 
контакт, по време на които държавите-членки представиха позициите си по отделните 
дялове на Стратегията. Проект на текст бе предоставен на държавите членки на два 
пъти, на специални закрити заседания, съответно на 4 май и 15 юни 2016 г. в Брюксел. 
България изпрати писмени коментари по предоставените й параграфи от проекта на 
Стратегия, като голяма част от тях бяха отчетени. Глобалната стратегия беше 
представена по време на Европейския съвет на 28-29 юни 2016 г., като държавните и 
правителствените ръководители на ДЧ приветстваха представянето й и отправиха 
призив към съответните институции да продължат работата в тази област.  

В процеса на работа по Плана за изпълнение в областта на сигурността и отбраната, 
България разпространи свой национален принос, който – наред с приносите на други 
ДЧ – беше отчетен и отразен в окончателния вариант. Планът, включващ новото ниво 
на амбиция на ЕС и набелязващ действия за задълбочаване на сътрудничеството по 
линия на общата европейска отбрана, беше утвърден от Европейския съвет на 15 
декември 2016 г. 

Страната ни се включи активно в дискусиите по Общия комплект с предложения за 
практическо изпълнение на Съвместната декларация ЕС-НАТО от Варшава, приет от 
Съвета на 6 декември 2016 г. и очертаващ основните насоки на сътрудничество между 
двете организации в противодействието на хибридните заплахи, засилване на 
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устойчивостта, изграждане на отбранителни способности, кибер отбрана, морската 
сигурност и съвместните учения. 

Външни аспекти на миграцията  
Миграцията продължи да е в центъра на европейския дневен ред през 2016 г. МВнР 

съвместно с МВР бе водещо ведомство по изработване на българската позиция по тази 
тема, която пряко засяга националния интерес и сигурност.  

Редовно бяха подготвяни материали за участие на българската страна в срещи на 
високо и най-високо равнище по въпроси на външните аспекти на миграцията и 
диалога с трети страни.  

България взе активно участие в дискусиите на ниво ЕС в търсене на 
общоевропейско, дългосрочно решение на миграцията и предизвикателствата, 
свързани с нея. В допълнение към редовните заседания на Европейския съвет и Съвет 
„Външни работи”, премиерът и министрите на външните и вътрешните работи 
участваха в редица срещи и инициативи в различни формати, имащи за цел търсене на 
решение. Изпратено бе писмо от министър-председателя Б.Борисов до председателя 
на Европейския съвет г-н Доналд Туск (10 март 2016 г.), съдържащо вижданията ни 
относно необходимостта от цялостен ангажимент от турска страна по отношение 
възпирането на мигрантските потоци, влизащи в Европа от нейна територия. Това 
искане залегна и в приетото на 18 март т.г. Съвместно изявление ЕС-Турция. 
Премиерът Борисов присъства като наблюдател и в срещата на върха на държавите от 
Вишеградската група, посветена на миграцията (15 февруари 2016 г.). България бе 
инициатор на приетата по време на втората неформална среща на министрите на 
външните работи от страните участнички в ПСЮИЕ декларация за справяне с 
предизвикателствата, свързани с миграцията (София, 2 февруари 2016 г.). 

В срещите на високо и най-високо равнище по въпроси на външните аспекти на 
миграцията и диалога с трети страни бяха активно  отстоявани българските позиции с 
акцент върху солидарността, защитата на външните граници на ЕС и изпълнението на 
Заявлението ЕС-Турция от март 2016 г., които бяха изцяло отчетени в заключителния 
документ на неформалната среща на върха на ЕС в Братислава през септември 2016 г.  

Предвид присъствието на темата за миграцията в дневния ред на почти всички 
заседания на Европейския съвет и СВнР, на системна основа бяха изготвяни съответни 
позиции и материали за участие на българската страна. 

Енергийна сигурност 
В областта на енергийната сигурност, влизаща в обхвата на ОВППС, през първата 

половина на 2016 г., МВнР осъществи експертно-аналитичен принос за изготвяне на 
позиции на Република България в двустранните и многостранните й отношения в 
областта на енергийната сигурност. Бе оказано съдействие във връзка с подготовката 
на националните позиции и преговори по международни трансгранични енергийни 
проекти с българско участие. 

Предприети бяха, съвместно с редица страни от региона, активни действия по 
осигуряването на условия за активно регионално сътрудничество и външнополитическа 
подкрепа за изпълнение на приоритетите, като: 

- Подписване на договор за изграждане на финалния участък от междусистемната 
газова връзка България-Румъния с цел влизане на интерконектора Русе-Гюргево в 
експлоатация през ноември 2016 г.; 

- Провеждане на необвързващата фаза от пазарния тест за интерконектора Гърция-
България; 
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- Създаване на работна група за обсъждане на българското участие в изграждането на 
терминала за ВПГ до Александруполис (Северна Гърция); 

- Активно участие в стратегическия диалог по енергийна сигурност България-САЩ и 
подготовка на двустранните разговори по енергийни въпроси при посещенията в 
България на помощник държавния секретар на САЩ Виктория Нюланд (януари 2016 г.), 
специалният пратеник по енергийни въпроси към държавния департамент на САЩ, 
Амос Хокстийн (март 2016 г.), заместник-държавния секретар на САЩ, Антъни Блинкен 
(май 2016 г.); 

- Подписване на Меморандум между министерствата на енергетиката и операторите 
на газопреносните мрежи на България и Словакия за сътрудничество в рамките на 
проекта „Ийстринг”; 

- Приемането на Декларация между България и Гърция за сътрудничество по 
енергийна сигурност (1 август 2016 г.). 

По време на отчетния период съвместно с ЕК бе обсъждана идеята за изграждането 
на регионален хъб. Разгледани бяха, съвместно с партньори, различни инициативи за 
реализация на големи инфраструктурни проекти, включително  проекти в рамките на 
Групата на високо равнище за газова свързаност в ЦЕ и ЮИЕ, „Ийстринг”, Южния газов 
коридор и Вертикалния коридор (Гърция, България, Румъния).  

Утвърдена бе ролята на МВнР за определяне на външнополитическите приоритети 
в областта на енергийните въпроси, във формирането на стратегическата рамка и 
осъществяването на основните инициативи свързани с енергийната сигурност и 
изграждането на интегриран и конкурентен енергиен пазар на ЕС.  

Своевременно бяха адресирани повдигнати проблеми свързани с екологичните 
притеснения на граждански инициативи в трансграничен контекст. 

През второто полугодие на 2016 г., МВнР продължи да осъществява експертно-
аналитичен принос за изготвяне на позиции на Република България в двустранните и 
многостранните й отношения в областта на енергийната сигурност и енергийната 
дипломация. Бе оказано съдействие във връзка с подготовката на националните 
позиции и преговори по международни трансгранични енергийни проекти с българско 
участие. 

Предприети бяха, съвместно със страни от региона, действия по осигуряването на 
условия за активно регионално сътрудничество и външнополитическа подкрепа за 
изпълнение на приоритетите, като: 

- На 1 август беше приета Декларация за сътрудничество по енергийна сигурност 
между България и Гърция;  

- На 11 ноември беше пусната в действие на междусистемната газова връзка 
България - Румъния;  

- През м. ноември беше проведена необвързваща фаза от пазарния тест за 
интерконектора Гърция-България; 

- Беше проведено заседание на работната група за обсъждане на българското 
участие в изграждането на терминала за втечнен природен газ до 
Александруполис; 

- Посланикът за специални поръчения по енергийните въпроси взе участие в 
заседанието на Междуведомствена работна група "Енергийна сигурност";  

- През м. октомври посланикът за специални поръчения взе участие в 
международната конференция "Black Sea Oil And Gas", както и в международния 
семинар по енергийна дипломация, организиран от Дипломатическия институт;  
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- Продължиха контактите с чуждите посолства проблематиката на енергийната 
сигурност и осъществяването на основните енергийни проекти;  

През отчетния период при активното сътрудничество и взаимодействието с 
Министерството на енергетика бяха подготвени опорни точки, справки и 
информационни материали по въпросите на енергийна сигурност и енергийната 
политика на България за посещения, срещи, политически консултации на различни 
равнища. 

Борба с тероризма и войнствения екстремизъм 
В областта на политика за борба с тероризма и насилствения екстремизъм МВнР 

продължава да осъществява експертен и информационно-аналитичен принос към 
формирането на национални позиции, включително вътрешноведомствена и 
междуведомствена координация. Особено важен аспект от дейността по ефективното 
прилагане на мерките за борбата с тероризма беше изпълнението на ангажимента за 
взаимен обмен на информация с различните национални ведомства и участието в 6 
междуведомствени РГ по промяна на българското законодателство, включително 
участието в междуведомствената работна група за изготвяне на проект на Закон за 
противодействие на тероризма.  

През отчетния период бе оказано експертно-аналитично съдействие и осъществена 
междуведомствена координация при формирането на национални позиции във връзка 
с участието на България в заседанията на Работна група „Тероризъм – Международни 
аспекти” (COTER) и Работна група „COMET”.  

През отчетния период бяха подготвени опорни точки, справки и информационни 
материали по въпросите на борбата с тероризма за всички посещения, срещи, 
политически консултации и представяния на различни равнища, включително 
Министерски съвет, Народно събрание и Президент. 

Ограничителни мерки (санкции) от ЕС спрямо трети държави, организации и лица 
В областта на санкционната политика на ЕС, МВнР продължава да осъществява 

експертен и информационно-аналитичен принос към формирането на национални 
позиции, включително вътрешноведомствена и междуведомствена координация. 
Особено важен аспект от дейността по ефективното прилагане на санкциите на ЕС, 
беше изпълнението на ангажимента за взаимен обмен на информация с различните 
национални ведомства, ЕК и държавите-членки относно предприетите на национално 
равнище мерки по прилагането на наложени ограничителни мерки от ЕС. 

С повишено внимание беше проследена динамиката на сложната политическа 
обстановка в Украйна. Секторните санкции спрямо Русия бяха продължени до 31 юли 
2017г. Това решение беше взето с оглед на постигнатото съгласие на Европейския съвет 
на 19 март 2015 г. за обвързване на срока на санкциите с пълното изпълнение на 
договореностите от Минск. Индивидуалните санкции във връзка с действия, 
подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и 
независимостта на Украйна, също са удължени с шест месеца до 15 март 2017 г. 

В рамките на отчетния период в подготвителните органи на Съвета на ЕС беше 
транспонирана в правни актове на ЕС Резолюция 2270 на СС на ООН от 02.03.2016 г. и 
започна работа по транспонирането на Резолюция 2321 на СС на ООН от 30.11.2016 г. 
Двете резолюции налагат широк набор от нови секторни ограничителни мерки спрямо 
КНДР.   

МВнР участваше активно в прегледа и актуализирането на правните актове 
(регламенти и решения), регулиращи въвеждането на ограничителни мерки от ЕС 
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спрямо целия спектър от трети държави, организации и лица, обект на тази политика. В 
дейността си ведомството се придържаше към ръководните принципи и насоките на ЕС 
относно прилагането и оценката на политиката на въвеждане на санкции и в същото 
време ефективно защитаваше своите национални интереси.  

С цел информираност и по-добро комуникиране на санкционната политиката на ЕС, 
респективно националните ангажименти по нейното прилагане, до всички релевантни 
актьори, включително бизнеса и гражданите, редовно беше актуализирана 
информацията на специализираната страница по въпросите на санкциите на ЕС на 
официалния уебсайт на МВнР. Актуализирана беше и информация за новоприети 
Регламенти на Европейския парламент и на Съвета на ЕС за налагане на санкции за 
тероризъм или за финансирането му. 
 

2. Формиране на политики и осигуряване на участието на България в 
дейността на НАТО 

Участието на България като надежден и отговорен съюзник в НАТО е сред 
основните външнополитически приоритети, които МВнР реализира през отчетния 
период. Следват по-важните събития по това направление: 

- Посещение в България на заместник-генералния секретар (ЗГС) на НАТО 
Александър Вършбоу (21-24.04.2016 г.), който взе участие като основен лектор в 
конференцията „Настоящите предизвикателства за сигурността в Черноморския 
регион”, организирана съвместно от НАТО и Атлантическия клуб със съдействието на 
МВнР. В рамките на посещението бе проведена и среща с министър Даниел Митов. 
Сред основните теми на разговора бяха срещата на върха на НАТО във Варшава, 
сигурността в региона на Черно море и отношенията с Русия. Бяха обсъдени и 
въпросите, свързани с миграцията и бежанския поток в Европа, както и споразумението 
между ЕС и Турция. 

- Среща на министрите на външните работи на страните членки на НАТО (19-
20.05.2016 г., Брюксел). Основен момент по време срещата бе подписването на 
Протокола за присъединяване на Черна гора към Алианса. Подготвен бе пакет от 
документи за проект на Решение за одобряване на Протокола към 
Северноатлантическия договор относно присъединяването на Черна гора и за 
упълномощаване на министъра на външните работи за подписването му от името на Р 
България. Други теми от дневния ред на срещата бяха заплахите от Юг, дейностите на 
НАТО в Егейско море в отговор на мигрантската криза, политиката на НАТО спрямо 
партньорите от Изток и Русия, ангажиментът на Алианса към Афганистан по линия на 
мисията „Resolute Support” (RSM) през 2017, национални приноси към мисията и 
финансовата подкрепа до 2020 г. за Афганистанските сили за сигурност, 
задълбочаването и разширяването на сътрудничеството с ЕС. В рамките на форума, 
министър Митов проведе двустранна среща с министър на външните работи на Канада, 
Стефан Дион.  

- Среща на върха на НАТО(08-09.07.2016 г., Варшава Полша) – в срещата участваха 
над 60 делегации – представители на 28-те страни-членки, на 26-те страни-партньори, 
както и на ЕС, ООН и Световната банка. Срещата във Варшава протече в контекста на 
динамична и нестабилна среда на сигурност, породена от кризите в региона на Близкия 
Изток и Северна Африка, проявите на международния тероризъм, както и 
предизвикателствата по източния и южния фланг на Алианса. Сред основните теми на 
обсъжданията по време на срещата бяха: засилването на отбранителния и възпиращ 
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потенциал на Алианса, проектирането на стабилност на изток и юг и обстановката в 
Афганистан; в рамките на срещата се проведе заседание на Комисията НАТО-Украйна и 
на Комисията НАТО-Грузия. Съществен момент от срещата беше прегледът на 
отношенията НАТО-Русия. След действията на Русия в Украйна, през 2014 г. НАТО 
прекрати практическото гражданско и военно сътрудничество с РФ, като запази 
политическия диалог. Във Варшава съюзниците приеха, че диалогът с Русия трябва да 
продължи, като Алиансът остава отворен за фокусиран и съдържателен диалог с РФ в 
Съвета НАТО-Русия. 

- Среща на министрите на външните работи във Формат Б9 (8.11.2016 г., Букурещ, 
Румъния). Срещата беше посветена на темите от дневния ред на НАТО. Деветте 
държави се обединиха около ключовото значение на адаптираното предно присъствие 
по Югоизточния фланг на НАТО, подкрепата за териториалната цялост и суверенитет на 
Украйна, Молдова и Грузия, потвърдиха ангажимента на страните им за отделяне на 
2% от националния брутен вътрешен продукт за отбрана, рамката за отговор на 
заплахите от юг, противодействието на хибридните заплахи, както и значението на 
сътрудничество между НАТО и ЕС. 

- Среща на министрите на външните работи на страните-членки на НАТО (6-
7.12.2016 г., Брюксел, Белгия). Срещата включваше четири сесии, посветени на: 
сътрудничеството НАТО-ЕС; напредъка в процеса на изграждане на стабилност на юг и 
на изток от границите на Алианса и региона на Западните Балкани; изпълнението на 
решенията от Срещата на върха на Алианса във Варшава. Беше проведена и работна 
вечеря, на която бяха обсъдени отношенията НАТО-Русия. В рамките на форума, 
министър Даниел Митов проведе двустранни срещи с министъра на външните работи 
на Грузия Микеил Джанелидзе, както и с министъра на външните работи на Полша 
Витолд Вашчиковски. Срещите бяха по искане на грузинската и полската страна  като 
основните теми за разговор бяха двустранните отношения и теми от дневния ред на 
НАТО. 

- През м. май приключи процесът на разпределение на посолства за контакт на НАТО, 
като за периода 2017-2018 г. българските посолства в Тбилиси и Хелзинки бяха 
определени за посолства за контакт на НАТО. 

- От страна на МВнР бе подготвен принос към изработването на Годишния доклад за 
състоянието на националната сигурност през 2015 г., в рамките на междуведомствена 
работна група към Министерски съвет. 

В рамките на периода бяха проведени: 
- Българо-румънски политически консултации по въпросите на сигурността 

(19.02.2016г.) на ниво заместник-министър на външните работи. Обсъдени бяха 
заплахите пред сигурността от изток и от юг, вкл. бежанския и миграционния натиск. 
Двете страни се обединиха около виждането, че е необходимо засилване на 
присъствието на НАТО в региона на Черно море и по-тясно сътрудничество за 
реализиране на двустранни и регионални инициативи в областта на сигурността; 

- Двустранни българо-естонски политически консултации по въпросите на 
сигурността. Обсъдени бяха настоящата среда за сигурност, дългосрочната адаптация 
на НАТО, политиката на „отворените врати”, взаимоотношенията НАТО-ЕС и ролята на 
ОССЕ за деескалация на кризата в Украйна; 

- Четвърти кръг регионални консултации в областта на сигурността в Прага 
(28.04.2016 г.), чиито домакин бе Министерство на външните работи на Чешката 
република на равнище директори по политика за сигурност. В консултациите участваха 
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страните от източния фланг на НАТО (Полша, Румъния, Чешката република, Естония, 
Унгария, Латвия, Литва, Словакия, България, както и посланикът на САЩ в Чешката 
република). Като основни теми се откроиха изпълнението на решенията от Срещата на 
върха на Алианса в Уелс като част от подготовката на предстоящата през м. юли 2016 г. 
Среща на върха на НАТО във Варшава (08-09.07.2016 г.), променената среда за 
сигурност, както и по-широк кръг предизвикателства пред сигурността от дневния ред 
на Алианса.  

-  Политически консултации по политика за сигурност на ниво директори във Вилнюс 
(24 октомври 2016 г.). Консултациуите бяха посветени на подготовката на Срещата на 
министрите на външните работи на страните от Формата Б9, 8 ноември Букурещ. 

През периода бяха одобрени проекти на РМС за инвестиционни разходи във 
връзка с модернизацията на ВС, както следва: за придобиване на многофункционален 
модулен патрулен кораб за ВМС, на нов тип боен самолет, на придобиване и 
поддръжка на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от 
състава на механизирана бригада, както и за осигуряване на летателна годност на 
самолети МиГ-29. 

Беше предоставена информация и указания за представяне и лобиране за 
български кандидатури за позиции в структурите на НАТО. Бяха предприети 
необходимите дипломатически действия от страна на МВнР за осигуряване на 
подкрепа за кандидатурата за поста Генерален мениджър на Агенцията за 
комуникации и информация на НАТО (NCIA). Агенцията е ключова институция за 
Алианса по отношение на развитието на способности в областта на командването, 
управлението, разузнаването и наблюдението (C4ISR), както и развитието на 
способности за кибер и противоракетна отбрана.  

Във връзка с изграждането на новата Главна квартира на НАТО, МВнР съдейства 
активно за организиране и придвижване на необходимата документация и одобряване 
на финансирането за необходимото обзавеждане и осигуряването на подходящи 
условия за работа на служителите в Постоянната делегация на Р България към НАТО. В 
допълнение, предстои обновяване на културния фонд на НАТО с произведения на 
изкуството и други артефакти, свързани с важни моменти от историята на държавите-
членки, след окончателното преместване в новата Главна квартира. 
 

Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програми – Програма 5 

 

№ 

1100.03.01 - Бюджетна програма „Принос за формиране на политики на ЕС и 
НАТО“ 

Закон                     
2016 г. 

Уточнен 
план 

31.12.2016 г. 

Отчет 
31.12.2016 г. 

(в лева) 

І. Общо ведомствени разходи: 320 000 168 750 164 784 

     Персонал 0 0 0 

     Издръжка 320 000 168 750 164 784 

     Капиталови разходи 0 0 0 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 320 000 168 750 164 784 

     Персонал 0 0 0 

     Издръжка 320 000 168 750 164 784 

     Капиталови разходи 0 0 0 

2 Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС  0 0 0 

     Персонал       

     Издръжка       

     Капиталови разходи       
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ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета  770 000 1 997 088 1 997 088 

  
1. Финансиране на вноските на Република България към бюджетите на 

НАТО за новата главна квартира в Брюксел, кралство Белгия 
770 000 1 997 088 1 997 088 

ІІІ. 
Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за 
средства от ЕС 

0 0 0 

  
 

      

  Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): 770 000 1 997 088 1 997 088 

          

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 770 000 1 997 088 1 997 088 

          

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 1 090 000 2 165 838 2 161 872 

  Численост на щатния персонал       

  Численост на извънщатния персонал       

* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС по 
програмата според целта, основанието/характера им и източника на финансиране 

** Описание на администрираните разходни показатели по програмата, вкл. проектите, според 
целта, основанието/характера им и източника на финансиране 

 
Организационни структури, участващи в програмата и отговорност за 

изпълнение на целите 
Министърът на външните работи, Политическият кабинет, Генерална дирекция 

„Политически въпроси”, дирекция „ОВППС на ЕС” и дирекция „НАТО и регионална 
сигурност”, Междуведомствен съвет по участието на България в НАТО и ОПСО на ЕС 
(МСУНО) под председателството на Министъра на външните работи, създаден с ПМС 
№71/19.04.2005 г., изменено и допълнено от 04.09.2012 г., както постоянните 
представителства на Република България към ЕС и НАТО.  

Целеви стойности по показателите за изпълнение * 
*Индикаторите са описани в текста  
Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на 

целите на програмата 
 Състоянието на кадровия състав на Дипломатическата служба и недостатъчното 
финансиране на дейностите в някои отношения ограничава потенциала за 
ефективната защита на българските национални интереси.  

Информация за наличността и качеството на данните 
- Отчетите за дейността на МВнР и задграничните представителства; 
- Самоотчети на участващите в програмата организационни структури; 
- Доклади и данни на институциите на ЕС и от заседанията на Съвет „Външни работи” 

и работните органи на ЕС; 
- Информации и паметни бележки от срещи/събития на двустранна и многостранна 

основа;  
- Решения на МСУНО; 
- Становища по дневния ред на заседанията на МВС по ОИ и СД и МКЕКНОМУ; 
- Постановления и Решения на МС; 
- Информация от ПП във Виена и от Делегация към НАТО; 
- Информации и доклади от участията в международни форуми, заседания на 

НАТО, ОССЕ, ЕС, ООН, двустранни и многостранни консултации; 
Отговорност за изпълнението на програмата 
- Програмен ръководител е определен от Министъра на външните работи съгласно 

Заповед на Министъра на външните работи № 95-00-28/ 30.01.2014 г. 
 



47 
 

 

Програма 6 „Двустранни отношения” 

Степен на изпълнение за заложените в програмата цели 
В рамките на програма „Двустранни отношения” бяха осъществявани дейности, 

насочени към задълбочаване на евроатлантическите партньорства, развиване на 
сътрудничеството със страните от Източна Европа и Централна Азия, страните от 
Азиатско-тихоокеанския регион, страните от региона на Близкия Изток и Африка, както 
и развитие на прагматични двустранни отношения с най-бързо разриващите се 
икономики – приоритет, залегнал в правителствената програма. В резултат на 
целенасочените усилия на МВнР, въпреки ограничените ресурси, може да се отчете 
съществено активизиране на двустранния диалог с ключови страни от посочените 
региони. 

 
Осъществени дейности/постигнати резултати  
 
1. Развитие на двустранни отношения със страни от Източна Европа и 

Централна Азия 
Развитие на двустранни отношения със страните от Източна Европа и Кавказ 
При развитието на двустранните си отношения със страните от Източна Европа 

българската външна политика се стреми да се справи с предизвикателството да 
балансира националните интереси с ангажименти като държава член на ЕС, заложени в 
общите позиции на ЕС.  

 
Източно партньорство 
През отчетния период министър Даниел Митов взе участие в Министерската среща 

по Източното партньорство (23 май 2016 г.).  
През април 2016 г. Министерският съвет на Република България прие решение за 

предоставянето на 30 хил. евро от страна на България за Европейския фонд за 
демокрация, като средствата ще се използват за проекти в страните от Източното 
партньорство и Южното съседство. 

През годината представители на министерството взеха участие в заседания на 
Управителния борд на Европейския фонд за демокрация /ЕФД/ - юни и декември 2016 
г., на Работна група „КОЕСТ” във формат „Столици”, както и срещи на старшите 
служители по Източното партньорство. 

 
Русия 
В контекста на украинската криза, през 2016 г. двустранният диалог с Русия на 

високо политическо ниво е с намален интензитет. Бяха проведени следните срещи и 
разговори с руската страна, предимно на експертно ниво: 

- На 27-28 януари 2016 г. в София се проведе 15-то заседание на 
Междуправителствената комисия за икономическо и научно-техническо 
сътрудничество /МПК/ между България и Русия. Диалогът в този формат бе възобновен 
след четиригодишно прекъсване, като се проведоха заседания на повече от 10 
двустранни работни групи в областите енергетика, туризъм, наука и образование, 
строителство, корабостроене, селско стопанство, информационни технологии и др. 
Бяха постигнати конкретни договорености за сътрудничество и продължаване на 
диалога с цел увеличаване на търговския стокообмен и максимално използване на 
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икономическия потенциал на двете страни. Подписани бяха протокол и договор от АЕЦ 
„Козлодуй” за продължаване срока на експлоатация на шести блок до 60 години. 

- На 1 юли 2016 г. министър Д. Митов и неговият колега С. Лавров проведоха среща 
в Сочи в рамките на 34-то заседание на Съвета на министрите на външните работи на 
ЧИС. 

- През август 2016 г. приключи мандатът на руския посланик в София Юрий Исаков, 
който бе награден с орден „Стара планина”. Бяха организирани срещи на новия руски 
посланик Анатолий Макаров с президента и заместник-министър на външните работи, 
както и изготвени материали за проведените през годината двустранни срещи между 
ведомствата на двете страни. 

 
Украйна 
Активният политически диалог с Украйна продължи и през 2016 г.: 

- На 26 март 2016 г. президентът на Република България г-н Росен Плевнелиев бе 
удостоен с наградата „Личност на годината – 2015“ на Украйна на тържествена 
церемония в Киев. На проведената среща с президента Петро Порошенко бе направен 
преглед на изпълнението на постигнатите договорености по време на официалното 
посещение на българския държавен глава в Украйна през 2015 г. - открита е директна 
въздушна линия София-Киев, започната е реконструкцията на пътя Одеса-Болград-
Рени, който ще улесни контактите на българската общност със страната ни, увеличен 
е броят на отпуснатите стипендии за сънародниците ни от Украйна, които се обучават 
в български университети. По време на визитата бе потвърдена подкрепата на 
България за суверенитета, единството и териториалната цялост на Украйна, за мирното 
решаване на кризата в източната част на страната, както и за европейската и 
евроатлантическата ориентация на Украйна. Обсъдени бяха възможностите за 
задълбочаване на икономическото и военно-техническото сътрудничество, 
осъществяване на съвместни инфраструктурни проекти с европейско съфинансиране в 
Одеска област. От българска страна бяха поставени въпроси, свързани с подобряването 
на положението на българското национално малцинство в Украйна. 

- На 30 юни 2016 г. се състоя еднодневно официално посещение на президента на 
Украйна г-н Петро Порошенко в България по покана на президента на Република 
България. В рамките на визитата се състояха разговор „на четири очи” между двамата 
президенти; пленарни разговори между двете делегации; разговор с министър-
председателя г-н Бойко Борисов; откриване на паметника на Тарас Шевченко в София и 
посещение в Хисаря, където са настанени за лечение ранени украински войници. По 
време на посещението бяха подписани три документа: Междуправителствено 
споразумение за сътрудничество при бедствия, Меморандум между Министерствата 
на младежта и спорта на Република България и Украйна за сътрудничество между 
младежта, Споразумение между Българската академия на науките (БАН) и Държавната 
космическа агенция на Украйна (ДКАУ) за сътрудничество в рамките на космическия 
експеримент „Йонасат микро”. 

- На 17 май 2016 г. в МВнР се състоя среща на министър Даниел Митов с министъра 
на външните работи на Украйна г-н Павло Климкин, който пристигна в София за 
участие в 126-тата сесия на Комитета на министрите на страните-членки на Съвета на 
Европа. Обсъдени бяха: процесът на визовата либерализация на Украйна с ЕС, 
развитието на събитията в Източна Украйна, обстановката в Крим, реформите в 
Украйна и въпроси на двустранните отношения, в това число отпадането на България от 
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списъка към постановление № 449 на Съвета на министрите на Украйна, подобряване 
на инфраструктурата в районите с БНМ и др. 

- На 8 февруари 2016 г. министър Даниел Митов прие в МВнР делегация на Комисията 
по външна политика на Върховната Рада на Украйна (ВРУ), които посетиха страната ни 
във връзка с проведената Конференция на високо равнище „Демократична сигурност, 
основана на европейското единство и сътрудничество” с участието на председателите 
на Комисии по външна политика на страните-членки на Съвета на Европа.  

- На 13 декември 2016 г. тържествено бе отбелязана 25-та годишнина от установяване 
на дипломатически отношения между България и Украйна.  

 
Молдова 
Специфичният интерес към развитие на двустранните българо-молдовски 

отношения произтича и от факта, че в Молдова живее голяма българска общност.  
През 27 октомври 2016 г., благодарение на дейността на МВнР, молдовската страна 

даде съгласие за откриването на  консулско представителство в Тараклия с консулски 
окръг, обхващаш територията на районите Тараклия, Кахул, Кантемир, Бесарбяска и 
АТО Гагаузия.  

С цел запазване на Тараклийския държавен университет „Григорий Цамблак” са 
инициирани преговори с молдовската страна за трансформирането му във филиал на 
българско висше учебно заведение като МВнР оказва необходимото съдействие на 
МОН по въпроса.  

МВнР проследи внимателно делото срещу бившия кмет на гр. Тараклия С. Филипов, 
като след произнасянето на осъдителната присъда, излезе с позиция по въпроса. 

На 24-25 март 2016 г. в София се проведе Осмото заседание на 
Междуправителствената българо-молдовска комисия за икономическо 
сътрудничество, в рамките на което Изпълнителната агенция за насърчаване на 
малките и средните предприятия в България /ИАНМСП/ и Организацията за развитие 
на малките и средните предприятия на Молдова подписаха Меморандум за 
разбирателство.  

За засилването на двустранния диалог между България и Молдова свидетелстват 
и срещите на високо и най-високо ниво: 

- На 1 юни  2016 г. в рамките на Срещата на високо равнище на страните от Процеса за 
сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ) се проведе среща между президента 
Росен Плевнелиев и молдовския му колега г-н Николае Тимофти;  

- В периода 15–16 ноември 2016 г. се състоя официално посещение на президента 
Росен Плевнелиев в Молдова; 

- На 18 май 2016 г. в рамките на 126-ата сесия на Комитета на министрите на 
страните-членки на Съвета на Европа се състоя среща между министъра на външните 
работи г-н Даниел Митов и заместник-министър председателя и министър на 
външните работи и европейската интеграция на Молдова г-н Анрей Галбур; 

- На 1 юли 2016 г. в рамките на 34-та Среща на Съвета на министрите на външните 
работи на страните-членки на ЧИС се състоя среща между министъра на външните 
работи Даниел Митов и заместник-министър председателя и министър на външните 
работи и европейската интеграция на Молдова Андрей Галбур. 

 
Беларус 
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Решението за отмяна на ограничителните мерки на ЕС срещу 170 лица и 3 
образувания съгласно Заключенията на Съвета от 15 февруари 2016 г. създава нови 
възможности за задълбочаване на сътрудничеството с Беларус както на ниво ЕС-
Беларус, така и на двустранно ниво. 

- В периода 31 март - 3 април 2016 г. в Минск се осъществи посещение на делегация 
на Народното събрание в състав: Петър Кънев, председател на Комисията по 
икономическа политика и туризъм и Иван Станков, заместник-председател на 
Комисията по земеделието и храните и председател на парламентарната група за 
приятелство „България – Беларус”.  

- На 11 април 2016 г. се осъществи работно посещение на министър Даниел Митов в 
Минск в качеството му на председател на Комитета на министрите на Съвета на 
Европа. В рамките на посещението той се срещна с външния министър на Беларус 
Владимир Макей, с председателя на Палатата на представителите на Националното 
събрание на Република Беларус Владимир Андрейченко, както и с представители на 
НПО. Той посети и Информационния пункт на Съвета на Европа към Беларуския 
държавен университет в Минск. 

- В периода 11-12 април 2016 г. в Минск се проведоха консултации между дирекция 
„Международно право и право на ЕС” на МВнР на Република България и управление 
„Договорно-правно” на МВнР на Република Беларус по въпроси на инвентаризацията 
на договорно-правната база. 

- На 1-2 юни 2016 г. в Бургас се проведе 6-то заседание на българо-белоруската 
Междуправителствена комисия за търговско-икономическо и научно-техническо 
сътрудничество /МПК/. Обсъдени са въпроси в основните области на двустранното 
сътрудничество – взаимна търговия, инвестиции, туризъм, земеделие, транспорт, 
информационни и комуникационни технологии и др. В рамките на МПК се състоя и 
българо-беларуски бизнес форум.  

 
Грузия 
През 2016 г. отношенията между България и Грузия продължиха развитието си, 

както по линия на двустранния политически диалог, така и по линия на европейската и 
евроатлантическата тематика, в изпълнение на подписания в края на 2015 г. 
Меморандум за сътрудничество в областта на европейската и евроатлантическа 
интеграция.  

- В рамките на 52-та Мюнхенска конференция по сигурността се състоя среща на 
президента Росен Плевнелиев с министър-председателя на Грузия Гиорги 
Квирикашвили (12-14 февруари 2016 г.).  

- На 10 февруари 2016 г. министър Даниел Митов се срещна с председателя на 
Комитета за външна политика на Парламента на Грузия г-н Тедо Джапаридзе, който 
бе на посещение в София за участие в Конференцията на високо равнище 
„Демократична сигурност, основана на европейското единство и сътрудничество” с 
участието на председателите на комисии по външна политика на страните-членки на 
Съвета на Европа.  

- На 10 май 2016 г. бе осъществено посещение на министър Даниел Митов в Грузия. 
Визитата бе в рамките на българското председателство на Комитета на министрите на 
Съвета на Европа и бе съвместно с г-жа Габриела Батайни–Драгони, заместник-
генерален секретар на Съвета на Европа. По време на визитата бе стартиран Планът за 
действие на Съвета на Европа за 2016–2019 г., който бе финализиран и одобрен по 
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време на българското председателство. Очаква се изпълнението на Плана да увеличи 
възможностите на Грузия да гарантира и утвърди демокрацията, човешките права и 
върховенството на закона. Проведени бяха срещи с президента, министър-
председателя, председателя на парламента и външния министър на Грузия.  

- На 7 декември, в рамките на Срещата на външните министри на страните членки на 
НАТО, се проведе двустранна среща между министър Даниел Митов и министър 
Михеил Джанелидзе.  

Развива се секторният диалог между България и Грузия по въпроси на търговско-
икономическото сътрудничество, повишаване на транспортната и енергийната 
свързаност, и сигурността в Черноморския регион като на 2-3 февруари 2016 г. в 
Тбилиси, Грузия, се проведе Петото заседание на българо-грузинската 
междуправителствена комисия за икономическо и научно-техническо 
сътрудничество.  

През 2016 г. продължиха активните отношения между България и Грузия в областта 
на сътрудничеството за развитие. По линия на предоставяната помощ за развитие от 
България за Грузия продължи изпълнението на започнатите и стартиране на нови 
съвместни проекти. 

 
Азербайджан 

- Министър Даниел Митов бе на официално посещение в Баку, Азербайджан, в 
периода 12-13 май 2016 г. Проведени бяха срещи с президента на Азербайджан г-н 
Илхам Алиев и с външния министър Елмар Маммадяров. Потвърдено бе отличното 
състояние на отношенията между България и Азербайджан и широките перспективи за 
взаимноизгодно сътрудничество в различни области. Констатирано бе, че България и 
Азербайджан споделят общи интереси за развитие на двустранното сътрудничество в 
такива важни области като енергийната сигурност и изграждането на нови транспортни 
коридори, свързващи Европа и Азия.   

- На 22 септември официално бе открит проект за възстановяване и реставрация на 
историческия комплекс „Трапезица”, финансиран от  Фондация „Гейдар Алиев”. Това е 
първият съвместен проект между българската и азербайджанска страна, като целта му 
е развитие на българското културно наследство. 

- В периода 29 – 30 септември се проведе Четвъртото заседание на 
Междуправителствената българо-азербайджанска комисия за икономическо 
сътрудничество в Баку, Азербайджан. 

 
Армения 
Отношенията между България и Армения през 2016 г. бяха насочени към 

активизиране на двустранния политически диалог и сътрудничество в икономическата 
област, както и в сферата на културата, образованието и науката. 

- На 15-16 януари 2016 г., по покана на министъра на външните работи г-н Даниел 
Митов, се състоя официално посещение в България на министъра на външните 
работи на Армения г-н Едвард Налбандян. Бяха проведени разговори между двамата 
министри в МВнР, както и срещи на арменския външен министър с президента г-н 
Росен Плевнелиев и с председателя на Народното събрание г-жа Цецка Цачева. 
Обсъдено бе състоянието и перспективите за развитие на двустранното 
сътрудничество.  
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 Развитие на двустранни отношения със страните от Централна Азия 
Казахстан  

 МВнР и посолството в Астана съдействаха за подготовката и успешната реализация 
на 4-та сесия на Българо-казахстанската междуправителствена комисия за 
икономическо сътрудничество (МПК), проведена на 9 и 10 юни в Астана. В рамките на 
сесията бяха реализирани общо тринадесет двустранни срещи, като най-важните от тях 
бяха срещите на съпредседателя от българска страна на Смесената комисия министър 
Лиляна Павлова съответно със заместник министър-председателя на Република 
Казахстан г-н Бакытжан Сегинтаев, министъра на инвестициите и развитието г-н Асет 
Исекешев, заместник-председателя на УС на „Национален холдинг БАЙТЕРЕК“ г-жа 
Лязат Ибрахимова, както и със съпредседателя от казахстанска страна – министъра на 
здравеопазването и социалното развитие на Казахстан г-жа Тамара Дуйсенова. 
 Ратифицирано бе Споразумението за засилено партньорство и сътрудничество 
между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Република 
Казахстан, от друга.  

Киргизстан  
 МВнР оказа съдействие за подготовката на среща между президента на Република 
България г-н Росен Плевнелиев и министъра на външните работи на Киргизстан г-н 
Ерлан Абдилдаев, осъществена по време на междинно кацане на г-н Плевнелиев в 
Бишкек. 

 
Туркменистан 
През 2016 г. МВнР продължи своята последователна и целенасочена дейност за 

активизиране на двустранния политически диалог и създаването на благоприятни 
условия за разширяване на търговско-икономическите и енергийни отношения с 
Туркменистан.  

- Заместник-председателят на Кабинета на министрите на Туркменистан с ресор 
строителство г-н Шамухаммет Дурдилиев и председателят на Комитета по наука, 
образование и младежка политика към Парламента на Туркменистан г-н Мамметмират 
Гелдиниязов осъществиха посещения в България съответно на 13-15 януари и 20-21 
януари т. г.  

- На 17 и 18 март 2016 г. в София  със съдействието на МВнР бе провеждена 3-та 
сесия на Българо-туркменистанската междуправителствена комисия за 
икономическо сътрудничество.  

- МВнР активно бе ангажирано и с реализирането на договореностите, постигнатите 
по време на посещението на министър-председателя Бойко Борисов в Ашхабад през 
август 2015 г., в т.ч. за осъществяване на посещение на президента на Туркменистан 
Гурбангули Бердимухамедов в България. Беше предвидено посещението да се проведе 
през втората половина на 2016 г., но от туркменистанска страна беше отправена молба 
за неговото отлагане за по-късен етап. 

 
Таджикистан  
През отчетения период не се наблюдаваха съществени развития в българо-

таджикистанските отношения. МВнР съдейства за съгласуване на подписването на 
Междуправителствена спогодба за международни автомобилни превози на пътници и 
товари.  
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Узбекистан 
- В резултат от целенасочени дипломатически усилия на 18 и 19 май 2016 г. 

министър-председателят на Република България г-н Бойко Борисов осъществи 
посещение в Узбекистан за участие в откриването на 20-та юбилейна Международна 
изложба „Нефт и газ на Узбекистан”. В рамките на посещението си премиерът Борисов 
се срещна с президента на Узбекистан г-н Ислам Каримов и с министър-председателя 
Шавкат Мирзийоев. Обсъдени са широк кръг въпроси на двустранните отношения с 
акцент върху търговско-икономическото сътрудничество.  

- Бяха положени усилия и за подготовката на 4-та сесия на Българо-узбекистанската 
междуправителствена комисия за икономическо и научно-техническо 
сътрудничество, която се проведе на 25 и 26 февруари в Ташкент. Съпредседателят от 
българска страна – министърът на регионалното развитие и благоустройството г-жа 
Лиляна Павлова и членовете на делегацията, сред които министърът на икономиката 
Божидар Лукарски, заместник-министърът на околната среда и водите Красимир 
Живков, заместник-министърът на енергетиката Жечо Станков и народни 
представители от Парламентарната комисия за приятелство с Узбекистан, начело с 
председателя Найден Зеленогорски, проведоха срещи с хомолозите си от 
узбекистанска страна. 

 
 

2. Развитие на двустранни отношения със страни от Северна и Южна 
Америка 

Двустранни отношения със САЩ 
През 2016 г. МВнР продължи последователните си усилия за утвърждаване и 

развитие на стратегическото сътрудничество между България и САЩ във всички 
области от взаимен интерес. 

Беше направен обстоен преглед на дейността на създадените през 2015 г. работни 
групи със САЩ в ключовите области сигурност и отбрана, енергийна сигурност, 
върховенство на закона, образование и връзки между народите на България и САЩ и 
борбата с тероризма и бяха актуализирани техните цели и приоритети. 

Двустранният дневен ред продължава да обхваща широк спектър от въпроси, сред 
които: дейността на междуведомствените работни групи за стратегически диалог; 
сътрудничеството в сферата на сигурността и отбраната, в т.ч. модернизацията на 
българската армия; въпроси на сигурността в регионален аспект; енергийната сигурност 
и възможностите за диверсификация на източници и маршрути за доставка; 
приоритетният въпрос за присъединяване на България към програмата на САЩ за 
безвизови пътувания; двустранните търговско-икономически отношения и 
възможностите за привличане на инвестиции от САЩ у нас; борбата с корупцията; 
върховенството на закона; сътрудничеството в сферите на културата, науката и 
образованието и др. 

Възходящото развитие на двустранните отношения намери израз в интензивната 
размяна на посещения и провеждане на срещи на всички равнища с представители 
на американската страна, както и в организирането на участия на представители на 
български институции в международни форуми с отношение към САЩ и въпроси от 
двустранния дневен ред.  

На 24 февруари 2016 г. новоназначеният извънреден и пълномощен посланик на 
САЩ в България Ерик Сет Рубин връчи акредитивните си писма на президента Росен 
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Плевнелиев. На 27 юни 2016 г. новоназначеният извънреден и пълномощен посланик 
на България в САЩ Тихомир Стойчев връчи акредитивните си писма на президента 
Барак Обама. 

По-важните акценти от политическия диалог през първата половина на 2016 г. 
включват: 

- Работно посещение на помощник държавния секретар на САЩ за Европа и Евразия 
Виктория Нюланд в София (18-19 януари 2016 г.), в рамките на което бяха проведени 
срещи с президента Росен Плевнелиев, министър-председателя Бойко Борисов, 
министъра на външните работи Даниел Митов и министъра на отбраната Николай 
Ненчев; 

- Работно посещение на заместник държавния секретар на САЩ Антъни Блинкен в 
София (6-7 май 2016 г.), включващо срещи с президента Росен Плевнелиев, министър-
председателя Бойко Борисов и министъра на външните работи Даниел Митов; 

- Посещение в България на помощник държавния секретар на САЩ по въпросите на 
контрола на въоръжението, верификацията и съответствието Франк Роуз (16-17 май 
2016 г.); 

- Среща на министър Даниел Митов с Катлийн Кавалек, заместник помощник 
държавен секретар на САЩ за Европа и Евразия (1 април 2016 г.); 

- Среща на министър Даниел Митов с делегация на Световния еврейски конгрес (23 
юни 2016 г.). 

- Среща на министър Даниел Митов с помощник държавния секретар Виктория 
Нюланд в рамките на срещата на върха на НАТО във Варшава (8-9 юли 2016 г.); 

- Работно посещение на министър Даниел Митов в САЩ (21 – 29 юли 2016 г.); 
- Посещение в България на конгресмен Девин Нунес, председател на Постоянния 

специален комитет на Камарата на представителите по въпросите на разузнаването, и 
конгресмен Франк ЛоБиондо, член на същия Комитет (5 август 2016 г.); 

- Среща на президента на Република България Росен Плевнелиев със заместник 
помощник държавния секретар на САЩ Хойт Ий в рамките на ежегодния “Croatia 
Forum” в Дубровник, Хърватия (25 август 2016 г.); 

- Посещение на министъра на икономиката Божидар Лукарски в САЩ (12-16 
септември 2016 г.); 

- Срещи на президента Росен Плевнелиев и министър Даниел Митов с представители 
на държавната администрация на САЩ в рамките на Общия дебат на 71-ата сесия на ОС 
на ООН; 

- Посещение в България на директора на Офиса за Централна Европа в Държавния 
департамент на САЩ Дерек Хоган (26 октомври 2016 г.); 

- Посещение на заместник-министъра на отбраната Атанас Запрянов във Вашингтон 
(17 ноември 2016 г.); 

- Работно посещение на министър Даниел Митов в САЩ (2 – 5 декември 2016 г.); 
- Посещение в България на Алън Бързин, помощник секретар по вътрешната 

сигурност на САЩ (14 декември 2016 г.). 
 Продължиха усилията за разширяване на мрежата от почетни консулски длъжностни 
лица на Република България в САЩ. В процес на разглеждане е кандидатурата за 
почетен консул в щата Луизиана със седалище гр. Ню Орлиънс. 
 През м. май 2016 г. чрез размяна на ноти бе сключено Споразумение между 
Правителството на Република България и Правителството на Съединените 
американски щати относно предоставянето на информация на Международната 
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организация на криминалната полиция ИНТЕРПОЛ за изгубени и откраднати 
паспорти – последен елемент от необходимата правна рамка за присъединяване на 
България към Програмата за безвизово пътуване на САЩ Visa Waiver Program. 
 В ход е процедура по съгласуване на изменения в  Споразумението между 
правителството на Република България и правителството на САЩ за икономическа, 
техническа и съответна друга помощ. 
 

Двустранни отношения с Канада 
През 2016 г. МВнР работи активно за разширяване и задълбочаване на 

двустранните връзки с Канада и постигане на благоприятно решение на визовия 
въпрос, определен за приоритетен в Програмата на правителството за стабилно 
развитие на България за периода 2014-2018 г. 

Специално внимание бе отделено на честването на 50 години от установяване на 
дипломатически отношения между България и Канада. По този повод, на 22 юни 2016 
г. се състоя церемония за валидиране на илюстрована пощенска карта със специален 
печат, последвана от тържествен концерт в зала България. Културни прояви под 
егидата на министър Митов бяха организирани и в Отава и Торонто. 

Продължават усилията за установяване на устойчив политически диалог на високо 
и най-високо равнище. През разглеждания период бяха отправени покани за 
посещение до новоизбрания министър-председател на Канада Джъстин Трюдо и до 
председателите  на Сената и на Камарата на представителите на канадския парламент. 
По време на двустранна среща  в рамките на Форума на министрите на външните 
работи на страните-членки на НАТО (19-20 май 2016 г., Брюксел), министър Даниел 
Митов и канадският му колега Стефан Дион размениха покани за осъществяване на 
официални посещения.  

На експертно равнище се работеше интензивно с фокус върху премахването на 
визовите ограничения за български граждани, желаещи да посетят Канада. Беше 
изготвено съвместно писмо от министър-председателите на България и Румъния до 
канадския премиер с настояване за бързо намиране на решение на визовия въпрос.  
Извършена бе подготовката на посещение на канадска експертна техническа мисия в 
България през м. юли 2016 г. МВнР работи за организирането на тристранна среща с 
комисаря по миграцията, вътрешните работи и гражданството на ЕС Димитрис 
Аврамопулос и канадския министър за имиграцията, бежанците и гражданството Джон 
МакКалъм,  състояла се през м. юли 2016 г. в Брюксел.  

На 31 октомври 2016 г., след подписването на Всеобхватното икономическо и 
търговско споразумение (СЕТА) и на Споразумението за стратегическо партньорство 
(SPA) между Канада и ЕС, федералното правителство публикува официално заявление 
за своето намерение да разреши на всички български граждани да пътуват без визи 
за Канада от 1 декември 2017 г.  
 

Двустранни отношения със страните от Латинска Америка 
През отчетния период продължиха усилията за развиване и задълбочаване на 

отношенията и сътрудничеството между България и държавите от Латинска Америка и 
Карибите (ЛАК) в различни сфери от взаимен интерес, както на двустранно равнище, 
така и в рамките на партньорството ЕС-ЛАК, и в международни организации и форуми. 
 МВнР работи за организирането и провеждането на посещения и срещи, сред които 
могат да бъдат откроени: 



56 
 

- Официално посещение на президента Росен Плевнелиев в Бразилия (1-3 февруари 
2016 г.). В състава на официалната българска делегация бяха включени министърът на 
икономиката, заместник-министри на външните работи, на образованието и науката, 
на труда и социалната политика. В посещението участваха и представители на деловите 
среди. Проведени бяха двустранни срещи с президента Дилма Русеф и с губернатора 
на щата Сао Пауло. Българският президент взе участие в откриването на два съвместни 
бизнесфорума (гр. Бразилия и гр. Сао Пауло). Подписани бяха документи за 
сътрудничество в областта на социалната сигурност, на науката и технологиите, и беше 
проведена среща с българската общност; 

- Официално посещение на президента Росен Плевнелиев в Аржентина (4-5 
февруари 2016 г.). По време на посещението бяха проведени срещи с президента 
Маурисио Макри, в Националния конгрес и с губернатора на провинция Огнена земя. 
Организиран беше съвместен бизнесфорум и бяха подписани документи за 
сътрудничество в областта на отбраната и между търговските палати на двете страни. 
Проведена бе и среща с българската общност; 

- Посещение в Бразилия на българска делегация на равнище заместник-министър 
на труда и социалната политика за провеждане на преговори за сключване на 
Административно споразумение за прилагане на Спогодбата между България и 
Бразилия за социална сигурност (14-18 март 2016 г.); 

- Политически консултации на равнище директор с Колумбия (10 май 2016 г.); 
- Участия на представители на МВнР в заседания на РГ „Латинска Америка и Кариби" 

(COLAC) във формат „столици" в Брюксел, в съвместно заседание с РГ COTRA и в Среща 
на старшите служители ЕС – Общност на държавите от Латинска Америка и Карибите 
(CELAC). 

Оказано бе съдействие за: 
- Участието в 41-та сесия на Съвета на министрите на АКТБ-ЕС (Дакар, 28-29 април 

2016 г.); 
- Посещението на министъра на младежта и спорта Красен Кралев в Куба (16-20 юни 

2016 г.). По време на визитата бе подписан договор за сътрудничество в областта на 
спорта; 

- Подготовката на българското участие в Летните олимпийски и пара-олимпийски 
игри в Рио де Жанейро през 2016 г. 

- Провеждането на 25-ата Национална антарктическа експедиция; 
- Участието на България на ниво „генерален директор по двустранните отношения” в 

министерската среща по линия на диалога ЕС-ОДЛАК (Санто Доминго, Доминиканска 
Република, 24-26 октомври 2016 г.); 

Продължи дейността по акредитиране на български посланици в други държави от 
ЛАК, както и на чужди посланици у нас. Българският посланик в Бразилия беше 
акредитиран като посланик в Еквадор със седалище в Бразилия. Връчени бяха 
акредитивните писма на новоназначените посланици на Бразилия, Аржентина и 
Уругвай (със седалище в Букурещ) у нас.  

Извършена бе подготовка за успешното осъществяване на посещение на бразилски 
телевизионен екип в България от 28 май до 11 юни 2016 г. за заснемане на филм за 
страната ни. 
 

Обновяване и разширяване на договорноправната база със страните от ЛАК 



57 
 

Във връзка с изпълнение на дългосрочните интереси на България в региона 
продължи работата по обновяване и разширяване на договорноправната база със 
страните от ЛАК.  

Прието беше РМС за одобряване на проект на Споразумение за политически диалог 
и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, 
и Република Куба, от друга страна. Споразумението беше подписано на 12 декември 
2016 г. в Брюксел. 

Достигнат е сериозен напредък в преговорния процес по двустранни договори и 
споразумения с Аржентина, Бразилия, Куба, Мексико и др.  

Подписани бяха следните двустранни актове: 
- Меморандум за разбирателство между Министерството на образованието и науката 

на България и Националния съвет за научно и технологично развитие на Бразилия; 
- Спогодба за социална сигурност между правителствата на България и Бразилия; 
- Меморандум за разбирателство между Министерството на отбраната на България и 

Министерството на отбраната на Аржентина; 
- Споразумение за сътрудничество между търговските палати на България и 

Аржентина; 
- Меморандум за разбирателство между министерствата на туризма на  България и 

Аржентина; 
- Договор за сътрудничество в областта на физическата култура и спорта между 

Министерството на младежта и спорта на България и Националния институт за спорт, 
физическо възпитание и отдих на Куба; 

- Обновява се договорноправната рамка за развиване на отношенията с ЛАК в 
областта на образованието, науката, културата и спорта. Проучват се възможностите 
за обучение и взаимно предоставяне на стипендии във висши учебни заведения 
(Мексико, Куба, Колумбия). Оказано бе съдействие при констатирани проблеми със 
стипендии, както и по проект на Рамково споразумение за сътрудничество между 
Техническия университет – София и Националния технологически университет на 
Буенос Айрес; 

- Продължи договарянето на текстовете на Договор за екстрадиция и Договор за 
правна помощ по наказателни дела между Република България и Република 
Аржентина; 

- Беше стартирана съгласувателна процедура за подписване на Съвместна декларация 
за сътрудничество в областта на земеделието между ресорните министерства на 
България и Аржентина; 

- Продължи работата по проекта на Споразумение между правителството на 
Република България и правителството на Република Куба за взаимно безвъзмездно 
предоставяне за ползване на имоти за нуждите на дипломатическите представителства 
на двете страни (подписано в София на 19 януари 2017 г.). 
 

3. Развитие на двустранни отношения със страни от Азиатско- тихоокеанския 
регион 
 Общ преглед на развитието на отношенията със страните от Азиатско-
тихоокеанския регион (АТР) 

През 2016 г. МВнР продължи да работи за развитието на активни двустранни 
отношения със страните от Азиатско-тихоокеанския регион (АТР), който се очертава 
като ключов за растежа на световната икономика през последното десетилетие, 
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влияе все по-сериозно върху динамиката на международните процеси и включва 
четири от стратегическите партньори на ЕС (Китай, Япония, Индия и Р Корея) и 
членове на важни регионални и международни организации и формации (СС на 
ООН, Г7, Г20, БРИКС, АСЕАН, АСЕМ, ШОС и др.).  

През отчетния период дейността бе фокусирана върху реализиране на 
дългосрочните български интереси за установяване на стратегическо партньорство с 
Китай, Япония, Индия, Република Корея, както и с Виетнам, и развитие на приятелски 
отношения и сътрудничество с други влиятелни страни от региона като Индонезия, 
Австралия, Тайланд, Сингапур, Малайзия, Пакистан, Нова Зеландия; възстановяване на 
нивото на сътрудничеството с Иран, запазване на динамиката в отношенията с 
Монголия, подпомагане на сигурността и възстановяването на Афганистан; търсене на 
взаимодействие с останалите страни от Южна и Югоизточна Азия и Океания; следване 
на европейската политика на критична ангажираност и поддържане на диалог с КНДР в 
условията на нови санкции на ООН и ЕС. Продължи засилването на динамиката на 
политическия диалог, икономическото взаимодействие, културния и образователния 
обмен с държавите от АТР. 

Предвид обявяването на изпълнението на споразумението по Съвместния 
всеобхватен план за действие по ядрената програма на Иран и вдигането на санкции 
срещу тази страна, считано от 16 януари 2016 г., бяха предприети своевременни мерки 
за нормализиране на двустранните отношения във всички сфери на взаимен интерес с 
акцент върху активизирането на политическия диалог и търговско-икономическото 
сътрудничество. 

България следва политика на дългосрочна ангажираност в Афганистан, вкл. 
осъществяване на проекти по линия на официалната помощ за развитие (ОПР). 
Дейността по ОПР бе активизирана и по отношение на Виетнам и Монголия.  

Страната ни допринесе за укрепване на сътрудничеството по линия на Азиатско-
европейския форум (АСЕМ), който е основна платформа за развитие на отношенията 
между Европа и Азия в политическата, икономическата и социално-културната сфера; 
за напредъка на засиленото партньорство между ЕС и Асоциацията на държавите от 
югоизточна Азия (АСЕАН). България участваше активно в Инициативата за 
сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа (16+1).  

През отчетния период, за засилване на отношенията с региона спомогнаха 
реализираните посещения, сред които на: председателя на Народното събрание 
Цецка Цачева в Китай (юни); министър-председателя Бойко Борисов в Иран (юли); 
министър-председателя на Бангладеш в България (май); министъра на външните 
работи Даниел Митов в Малайзия и Индонезия (март) и Иран (в делегацията на 
премиера, юли); министъра на външните работи на Република Корея в България 
(юни); вицепремиера Румяна Бъчварова в Китай (януари). Президентът Росен 
Плевнелиев участва в Срещата на върха на АСЕМ в Монголия (юли). Българска 
делегация, ръководена от министър-председателя Бойко Борисов участва в Срещата 
на правителствените ръководители на „16+1” в Латвия (ноември). 

Осъществени бяха двустранни срещи с азиатски партньори в рамките на Срещата на 
върха на АСЕМ (президента Росен Плевнелиев, юли, Улан Батор) и ОС на ООН 
(президента и министъра на външните работи, септември, Ню Йорк). Министърът на 
външните работи Даниел Митов взе участие в Международна конференция по 
Афганистан в Брюксел (октомври). Разменени бяха визити на ниво министър с редица 
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страни от региона (Китай, Япония, Виетнам, Иран, Монголия и др.). Бяха проведени 
политически консултации с МВнР на Япония, Китай, Пакистан и Шри Ланка. 

МВнР излезе с изявления по повод терористичните атентати в Индонезия и 
Бангладеш, ядрения опит и изстрелването на ракети от КНДР.  

Успешно се развива сътрудничеството с държавите от АТР за подкрепа на 
кандидатури в рамките на международни организации.  

С цел по-пълно оползотворяване на търговско-икономическия потенциал на АТР 
бяха проведени сесии на смесени комисии за икономическо сътрудничество (Китай, 
Иран, Монголия) организирани бяха български бизнес форуми (Китай, Иран, 
Виетнам, Япония), бе осигурено българско участие в международни изложения в 
държавите от региона, разширена бе двустранната договорно-правна база. В Токио бе 
открит български туристически информационен център. 

Културно-образователният обмен бе неизменна част от двустранния диалог с 
държавите от АТР и по-специално в рамките на съществуващите с някои от страните 
стипендиантски програми, а с други – обмен на студенти и лектори, участие в 
специализирани курсове (Китай, Индия, Сингапур, Монголия, Р Корея, КНДР).  

Осъществени бяха необходимите действия във връзка със смяната на посланиците 
на Китай, Япония, Република Корея, Виетнам, Филипините, Пакистан, Монголия, 
Индонезия, Тайланд в България. Назначени бяха нови посланици в Китай и Япония, 
нови временно управляващи посолствата в Монголия, Афганистан и КНДР и нов 
генерален консул в Шанхай, КНР. Финализирана бе процедурата за назначаване на 
почетен консул на Индонезия във Велико Търново; изменен бе обхватът на консулския 
окръг на българското почетно консулство в гр. Хайдерабад, Индия. 

  
 
Развитие на двустранния диалог със страните от АТР  
Китай 

- Осъществени бяха посещения в Китай на: председателя на Народното събрание 
Цецка Цачева (юни); вицепремиера и министър на вътрешните работи Румяна 
Бъчварова (януари); министъра на туризма Николина Ангелкова (май); министъра на 
младежта и спорта Красен Кралев (май); министъра на културата Вежди Рашидов 
(септември); зам. министъра на образованието проф. Иван Димов (октомври) зам. 
министъра на земеделието и храните Васил Грудев (ноември); зам.-председателя на 
Народното събрание Янаки Стоилов (май); зам.-председателя на ПП ГЕРБ Цветан 
Цветанов (май).  

- Посещения в България осъществиха: заместник-председателят на Политическия 
консултативен съвет на китайския народ /ПКСКН/ Хан Цидъ (юни); заместник-
председателят на Комисията по външна политика на ПКСКН Джоу Уънджун (юни); 
делегация на равнище министър от Националната комисия за развитие и реформи 
(февруари) – проведена бе обща среща с министрите на външните работи, транспорта, 
информационните технологии и съобщенията и финансите, както и посещения на 
пристанищните комплекси във Варна и Бургас и срещи с кметовете на двата града; 
председателят (министър) на Администрацията за киберпространство (април); зам. 
министър на жилищното строителство и развитие на градските и селските райони 
(юни); делегация от Китайския съвет за сътрудничество Юг-Юг (юли); земеделски 
делегации от провинция Хъбей (април-май), Пекин (юни) и Шанхай (юни); Ду Дъин, 
зам. секретар на Пекинския комитет на Китайската комунистическа партия и 
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председател на Постоянния комитет на Пекинския градски народен съвет (септември); 
заместник-министърът на външните работи Лиу Хайсин за политически консултации в 
София (октомври); 

- Осигурено бе българско участие на високо равнище в редица прояви по линия на 
Инициативата за сътрудничество между страните от ЦИЕ и Китай „16+1”, в т.ч. участие 
на министър-председателя Бойко Борисов на Срещата на върха в Рига, където е 
проведена и двустранна среща с китайския премиер Ли Къцян (ноември); участие в 
срещата на министрите на транспорта (май, Рига), срещата на местните лидери (юни, 
Таншан), Търговския и инвестиционен форум (юни, Нинбо), срещите на  националните 
координатори на „16+1” в Пекин (юни) и Рига (октомври). В София бяха проведени  
Първата среща на столичните кметове на „16+1” в София (октомври) и Втората среща 
на консултативния съвет на Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на 
селското стопанство (февруари). Проведени бяха политически консултации по „16+1” с 
китайското МВнР (София, януари). Договорено бе домакинството на България на 3-та 
работна среща на Асоциацията на областните управители през 2017 г. и 4-та среща на 
местните ръководители през 2018 г.;  

- Осъществени бяха посещения у нас и на редица китайски бизнес делегации, вкл. от 
компания „China National Nuclear Power Co. Ltd.” (декември) с интерес за участие в 
реализиране на проекта АЕЦ „Белене”, енергийната държавна фирма „China Guodian 
Co. Ltd.” (април), компании и организации от Пекин по покана на НКИЗ (май), от 
провинция Анхуей и др. Оказано бе съдействие за участие на български фирми на 
международно изложение за храни SIAL China 2016 (май), бизнес форум в на 16+1 в 
Рига (ноември); продължи работата по сертифициране на български земеделски и 
хранителни стоки за КНР.  

- Оказано бе съдействие на местни власти за развитие на контакти, в т.ч. размяна на 
делегации, подписани меморандуми за разбирателство и др.;  

- Подписани бяха: Споразумение за сътрудничество в областта на спорта между ММС 
и Генералната администрация на спорта на Китай; Споразумение за сътрудничество в 
превенцията и борбата с престъпността; Споразумение за сътрудничество в областта на 
строителството и архитектурата; Меморандум за разбирателство в областта на туризма; 
Меморандум за сътрудничество на пристанищата и пристанищните индустриални зони 
между МТИТС и Националната комисия за развитие и реформи на КНР; План за 
действие за сътрудничество в рамките на Координационния механизъм за 
сътрудничество в областта на горското стопанство към Инициативата 16+1. 

 
Република Корея 

През изминалата година бяха проведени следните основни посещения и прояви: 
- Първото от 26 години насам посещение в България на министъра на външните 

работи на Република Корея Юн Бюнг-се (юни);  
- Посещение в България на губернатора на провинция Кьонги (май); 
- Посещение България на парламентарна делегация, ръководена от зам.председателя 

на Националното събрание на Р Корея и член на Комисията за външни отношения и 
въпроси на обединението (август); 

- Посещение в България на делегация на Корейската асоциация на международните 
контрактори (октомври); 
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- Учреден бе Комитет за партньорство в насърчаване на търговията между България и 
Р Корея през юни в Сеул и Корейско-българска търговска камара в София през 
декември;   

-  Оказано бе съдействие за сътрудничество между местните власти – по инициатива 
на община „Джунгнанг” с община „Казанлък” за сътрудничество за популяризиране на 
българската роза в Р Корея 

  
Иран 

През отчетния период бяха проведени следните по-значими посещения и прояви:  
- Посещение в Иран на министър-председателя Бойко Борисов (11-12 юли), първо 

по рода си от 21 години насам; 
 - Среща между президентите Росен Плевнелиев и Хасан Роухани в рамките на 71-та 
сесия на ОС на ООН в Ню Йорк (септември); 
- Провеждане в Техеран след 7-годишно прекъсване на 18-та сесия на Смесената 
българо-иранска комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество (6-
9 март); 
- Провеждане съответно в Техеран и София на първата (18-19 април) и на втората (14-
15 юли) експертни срещи за изграждане на нов международен мултимодален 
транспортен коридор „Персийски залив-Черно море”; 
- Подготовка на отложено в последния момент посещение в България на министъра 
на съобщенията и информационните технологии на Иран Махмуд Ваези (6-7 
октомври); 
- Провеждане в Техеран на среща на Смесената работна група по морски транспорт 
(13-14 декември). 
- Подписани бяха: Меморандум за разбирателство за сътрудничество в областта на 
съобщенията и информационните технологии между Министерството на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията и Министерството на съобщенията и 
информационните технологии на Иран; Меморандум за разбирателство между 
българската Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия 
и Организацията за малки индустрии и индустриални паркове на Иран; Меморандум 
за разбирателство за създаване на Съвместна работна група между Българската 
агенция за инвестиции и Организацията за инвестиции, икономическа и техническа 
помощ на Иран; Меморандум за сътрудничество между БАН и Иранската академия на 
науките. 

 
Япония  

- Осъществени бяха посещения в Япония на министъра на икономиката Божидар 
Лукарски (май), министъра на младежта и спорта (септември), министъра на туризма 
(октомври), българския кандидат за ГС на ООН (август);  

- Проведени бяха политически консултации на ниво генерален директор с МВнР на 
Япония ( София, януари);  

- Финализирана бе дейността на работните групи за проучване на датата на 
установяване на дипломатически отношения между България и Япония.  

- Оказвано бе съдействие за осъществяване на контакт и сътрудничество между 
местните власти, в т.ч. за посещение на кмета на община Сакурагава в Силистра 
/септември/ и придвижване на предложения от японски общини за домакинство на 
български спортисти за Олимпийските игри през 2020 г. 
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Виетнам 

- Осъществени бяха посещения във Виетнам на министъра на икономиката 
(октомври), на зам.министъра на вътрешните работи (август) и на главния прокурор на 
(септември); 

- Оказано бе съдействие за посещение в България на делегация от комисия „Външни 
отношения” към Централния комитет на Виетнамската комунистическа партия, 
ръководена от заместник-началник (с ранг заместник-министър, 30 май);  

- Оказано бе съдействие за координиране проекти по линия на официалната помощ 
за развитие; 

- Проведени бяха българо-виетнамски бизнес форуми в Ханой и Хошимин (октомври); 
- Съгласувано бе ново Споразумение за дипломатическите имоти. 

 
Индия 

- Подписан бе Меморандум за разбирателство в областта на въздушните съобщения; 
стартирано бе съгласуване на проект на Меморандум за разбирателство в областта на 
туризма с Индия; 

- Реализирано бе българско участие в третото издание на “Бизнес форума Индия – 
Европа 29” (декември) в Делхи, Индия; 

- Осъществено бе посещение на кмета на гр. Кюстендил и бизнес делегация в 
индийските градове Шимла и Чандигарх; 

- Оказано бе съдействие: на представители на ИА „Българска служба за акредитация” 
за участие в Генералната асамблея на Международния акредитационен форум и 
Международната организация за акредитация на лаборатории в Индия; за 
осъществяване на посещения на български учени в Индия и на индийски учени в 
България в изпълнение на проекти, одобрени в рамките на Смесения българо-
индийски комитет за научно и технологично сътрудничество; за участие в българо-
индийски семинар на тема „Слънчева енергия”, в 104-ия Индийски научен конгрес, в 
българо-индийски семинар, организиран от Централна лаборатория по слънчева 
енергия и нови енергийни на БАН (ЦЛ СЕНЕИ); курсове по линия на програмата на 
индийското правителство за техническо и икономическо сътрудничество (Indian 
Technical and Economic Cooperation – ITEC). 

-  Променен бе консулският окръг на почетния консул на България в гр. Хайдерабад, 
Индия. 

 
Бангладеш 

- Осъществено бе посещение на министър-председателя на Бангладеш в България 
(18-20 май 2016 г.).  

- Подписани бяха Меморандум за икономическо сътрудничество между 
правителствата на България и Бангладеш; Меморандум за сътрудничество между 
Дипломатическия институт към МВнР и Дипломатическата академия към МВнР на 
Бангладеш; Меморандум за разбирателство между Изпълнителната агенция за 
насърчаване на малките и средни предприятия и Фондацията за насърчаване на 
малките и средни предприятия на Бангладеш; Споразумение за сътрудничество между 
БТПП и Федерацията на бангладешките търговско-промишлени камари. 
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- Реализирано бе българско участие в „Глобален форум по миграция и развитие”, 10-
12 декември 2016, Дака, Бангладеш; в рамките на посещението бяха проведени срещи 
с представители на МВнР на Бангладеш. 
 

Австралия и Нова Зеландия 
- Финализирани и подписани от министъра на външните работи рамкови споразумения 
за сътрудничество между ЕС и Австралия и Нова Зеландия. 

 
Малайзия 

- Осъществено бе посещение на министъра на външните работи Даниел Митов в 
Малайзия (28-29 март 2016 г.), в рамките на което бе подписан Меморандум за 
разбирателство между правителствата на България и Малайзия за сътрудничество в 
правната област. 

- Оказано бе съдействие на двамата осъдени за трафик на наркотици българи в 
Малайзия, вкл. за отмяна на смъртната присъда. 

 
Индонезия 

- Осъществено бе посещение на министъра на външните работи Даниел Митов в 
Индонезия (30-31 март 2016 г.), в рамките на което бе подписано Изменение на 
Споразумението между правителствата на България и Индонезия за освобождаване от 
визи на притежателите на дипломатически и служебни паспорти.  

- Прието бе Решение на Министерския съвет за назначаване на почетен консул на 
Индонезия във Велико Търново. 

 
Сингапур  

- Оказано бе съдействие на представители на държавната администрация за участие в 
курсовете по линия на Програмата на сингапурското правителство за техническо 
сътрудничество (SCPTA). 

 
Шри Ланка  

- Проведени бяха политически консултации с МВнР на Шри Ланка на ниво генерален 
директор в Коломбо (28-29 март 2016 г.). 

- Финализиран бе текстът на Споразумение за икономическо сътрудничество между 
България и Шри Ланка. 

 
Тайланд 

- Подписан бе Меморандум за политически консултации и сътрудничество между 
МВнР на България и Тайланд (27 юни 2016 г., София). 

- Стартира процедура за повишаване на класа на почетното консулство на Тайланд в 
София в почетно генерално консулство. 

 
Монголия 

- Проведена бе Шестата сесия на СКИТНТС с Монголия в София /април/; 
- По линия на домакинството на Монголия на АСЕМ бяха осъществени: посещение на 

президента Росен Плевнелиев за участие в Срещата на върха (юли); участие на 
българска парламентарна делегация в Деветата среща за парламентарно партньорство 
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„Азия-Европа”(май), участие на представител на МВнР в срещи на старшите служители 
(май и юли). 

- Посещение на монголския министър на храните и земеделието в България /април/; 
- Подписан бе междуправителствен Протокол за инвентаризация на международните 

договори, сключени между двете страни; стартирано бе изпълнението на 
стипендиална програма за обучение на монголски студенти в областта на селското 
стопанство, финансирана по линия на ОПР. 

 
Афганистан  

- Участие на министъра на външните работи в Международната конференция по 
Афганистан в Брюксел (4-5 октомври); 

- За първи път България участва с представител от столицата в две срещи (февруари и 
юни) на Международната контактна група на специалните представители за 
Афганистан и Пакистан и бе реализирано първо българско участие в Конференция на 
инициативата Heart of Asia/Истанбулски процес (декември) в Индия;  

- Реализирани бяха проекти в подкрепа на Афганистан по линия на официалната 
помощ за развитие на България;  

- В рамките на ЕС страната ни се включи в усилията за решаване на важни въпроси 
като справянето с миграцията от Афганистан и насърчаването на процеса на реформи и 
национално помирение в тази страна. Предприети бяха стъпки за одобряване от  
Министерския съвет на проект на Споразумение за сътрудничество за партньорство и 
развитие между ЕС и Афганистан.  

 
Пакистан 

- След осемгодишно прекъсване бе възобновена практиката за провеждане на 
политически консултации между МВнР на България и Пакистан с осъществяването на 
посещение в Исламабад на генерален директор „Двустранни отношения” в МВнР (31 
март - 1 април); подготвено бе посещение в България на председателя на Групата за 
приятелство с България в Националното събрание на Пакистан през октомври, което бе 
отложено в последния момент от пакистанска страна;  

- В София беше подписан Меморандум за разбирателство в областта на инвестициите 
(декември); 

- Съгласуван  бе период за провеждане на втората сесия на българо-пакистанската 
комисия за икономическо сътрудничество в Исламабад; проведен бе първи кръг 
преговори в София по Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между 
България и Пакистан (ноември 2016 г.); започна съгласуване на междуправителствена 
Програма за сътрудничество в областта на културата.  
 

Принос към политиката на ЕС към Азиатско-тихоокеанския регион 
През 2016 г. България участва активно в политиката на ЕС на тясно ангажиране с 

държавите от Азиатско-тихоокеанския регион чрез сътрудничеството по линия на 
АСЕМ, засиленото партньорство ЕС-АСЕАН и партньорския диалог на ЕС с важни страни 
от региона.  

Чрез последователно участие в срещите на експертните формати на Съвета на ЕС и 
изготвяне на информационни приноси и позиции по специфични въпроси, отнасящи се 
към двустранни и многостранни отношения в региона, България се включи във 
формирането на политиката и позициите на ЕС към азиатските страни.  Изготвени бяха 
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позиции по актуални въпроси на отношенията на ЕС със страните от региона, както и 
материали за срещи по линия на ЕС (СВнР, КОПС, Корепер, РГ Коази, РГ Комем, 
експертни срещи) и срещи на върха с азиатски страни; информационен принос за 
разработки на ЕС по въпроси и проблеми в АТР (Мианмар, Афганистан, Пакистан, Иран, 
Китай, КНДР, стратегии на ЕС по АТР, санкции срещу КНДР и Иран, Южнокитайско море, 
Шри Ланка, Тайланд, Бангладеш; въпроси на правата на човека, свързаността с Азия и 
др.). 

България участва активно в процеса на съгласуване на проекти на споразумения за 
партньорство и сътрудничество, свободна търговия и др. на ЕС с Австралия, Нова 
Зеландия, Афганистан /финализирани/, Япония и Китай. 

Засилена бе видимостта на България в Азиатско-европейския форум (АСЕМ) и във 
фондация „Азия-Европа” (АСЕФ) с участието на държавния глава в Срещата на Върха 
през юли в Монголия и домакинството на България на Петия семинар по линия на 
устойчивото развитие на АСЕМ (декември). 

 
АСЕАН 

- Проведена е среща на министър Даниел Митов с генералния секретар на АСЕАН Ле 
Луонг Мин в Джакарта (30-31 март); 

- Инициирано е обсъждане на създаването на Агенция/Информационен център за 
икономическо сътрудничество България-АСЕАН; 

- Участие на зам. министър на външните работи в 21-та среща на министрите на 
външните работи на Диалога ЕС-АСЕАН (13-14 октомври, Банкок. 

 
4. Развитие на двустранни отношения със страни от Близкия Изток и Африка 
 
През 2016 година продължи процесът на развитие на активни отношения със 

страните от Близкия изток и Африка, като при провеждането на политиката на 
Република България в региона се отчиташе сложната геополитическа среда и 
развитието на вътрешнополитическите процеси в Египет, Йемен, Либия, Ирак, кризата 
в Сирия, новите моменти в Близкоизточния мирен процес, както и по-активното 
участие в европейските усилия за разрешаване на конфликтите в ДР Конго, Мали, 
Сомалия и ЦАР. 

Основен акцент в дейността на МВнР през изминалата година беше анализа на: 
процесите на радикализация на общностите в региона на БИА (включително дейността 
на Ислямска държава, Вилает-Синай, Боко Харам и ал-Шабааб); развитието на 
демократическия процес и стабилизирането на държавните институции в редица 
страни от региона на БИА; вътрешно-политическите и етнически процеси в страните от 
региона на Африка; развитието и дейността на следните регионални организации и 
формации: Африкански съюз, Лига на арабските държави, Средиземноморски съюз, 
Съвет на страните от Залива и др.  
 

Двустранен политически диалог  
Продължава процесът на акредитиране на български посланици в страните от 

региона на БИА, както и на посланици от региона в България.  
През отчетния период се работи за координиране и осъществяване на редица 

посещения на високо равнище, в т.ч. протоколна кореспонденция по размяна на 
покани. 
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Сред осъществени визити биха могли да бъдат откроени:  
- Посещение на правителствена делегация, ръководена от министър-председателя г-

н Бойко Борисов в Израел и Палестина (месец февруари 2016 г.); 
- Двустранна среща между Президента на Република България г-н Росен 

Плевнелиев и Н.В. Абдулла II, крал на Хашемитско кралство Йордания, осъществена в 
рамките на 52-та Мюнхенска конференция по сигурността (12-14 февруари 2016 г.); 

- Работно посещение в ОАЕ на министъра на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията на Република България г-н Ивайло Московски (24-26 януари 
2016 г.); 

- Официално посещение в Кралство Мароко на вицепремиера и министър на труда и 
социалната политика Ивайло Калфин за участие в Третия международен форум по 
политиките за заетостта в гр. Маракеш (2-3 март 2016 г.); 

- Официално посещение в България реализира министърът на транспорта и 
съобщенията на Държавата Катар г-н Джасим Ал-Сулейти, придружен от 11-членна 
делегация от експерти в областта на транспорта и на съобщенията (18-19 април 2016 
г.); 

- Работно посещение в ОАЕ на г-н Стамен Янев, изпълнителен директор на 
Българската агенция за инвестиции, по покана на министерството на икономиката на 
ОАЕ и за  участие в Годишната Инвестиционна Среща /Annual Investment Meeting/ (10-
12 април 2016 г.); 

- Работно посещение в България на алжирска делегация от Службата за военно 
здравеопазване към Министерството на националната отбрана на АДНР, в периода  11-
12 април 2016 г., ръководена от главния директор на Службата за военно 
здравеопазване, генерал-майор Абделкадер Бенжелул.  

- Работно посещение в ОАЕ на г-жа Николина Ангелкова, министър на туризма на 
Република България, по повод провеждането на туристическото изложение Arabian 
Travel Market /ATM/ (25-28 април 2016 г.); 

- Във връзка с инициативата на българската общност в Република Южна Африка за 
създаване на български културен, образователен и духовен център, в рамките на който 
ще бъде изграден и православен храм „Св. Йоан Рилски Чудотворец“ – първата по 
рода си българска църква не само в Южна Африка, но и на Африканския континент, 
МВнР оказа съдействие при посещението в РЮА на директора на дирекция 
„Вероизповедания” в Министерския съвет и за участието му в тържеството по случай 
„първата копка” и полагането на основния камък на храма, проведено на 29 май т.г. 

- Работно посещение в България на г-н Авив Шир-Он, заместник генерален директор 
по европейските въпроси на Държавата Израел; 

- Провеждане на политически консултации със Судан (06-07 март 2015 г. в Хартум). 
- Посещение в София на президента на Държавата Израел, Реувен Ривлин /юли 

2016 г./, по време на което в столицата бе официално открит монумент, посветен на 
спасяването на българските евреи; 

- Работно посещение в Кралство Мароко на г-жа Зорница Русинова, министър на 
труда и социалната политика в периода /21-23 септември 2016 г./, по време на което бе 
подписана Спогодбата за социална сигурност между България и Мароко;  

- Официално посещение в България на принц Султан Бин Салман Бин Абдулазиз Ал 
Сауд, президент и председател на Борда на Комисията за туризъм и национално 
наследство на Саудитска Арабия, с ранг „министър”(5 - 7 октомври 2016 г.); 
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 Официално посещение в България на министъра на икономиката на ОАЕ г-н Султан 
Ал-Мансури начело на 30-членна делегация от представители на институции и фирми 
(11-13 октомври 2016 г.). 

 
Участие на България в международни инициативи и форуми в региона на БИА 

- Оказано бе съдействие за участието на водената от министър-председателя г-н 
Бойко Борисов българска делегация в Международната конференция на високо 
равнище в подкрепа на Сирия и региона (4 февруари 2016 г., Лондон); 

- България участва в международните усилия в подкрепа на кюрдските сили за 
сигурност в Ирак за противодействие на екстремистката организация „Ислямска 
държава”, като със съгласието на централната власт в Багдад оказва военна помощ.  

- На проведената тази година 22-та Конференция на ООН за климата (СОР 22) в 
периода 7-ми до 18-ти ноември в гр. Маракеш, Кралство Мароко участие взе и 
българска делегация, която на сегмента на високо равнище бе  ръководена от зам.-
министъра на околната среда и водите Атанаска Николова. 

- Участие на Славена Гергова, посланик Р България в Тунизийската република, като 
представител на България в Международната конференция за икономическа 
подкрепа и инвестиции в Тунизийската република „Тунис 2020” ,  проведена на 29 
ноември  2016 г. в  Тунис. 

 
Сътрудничество в икономическата, социалната, културната, научно-техническата и 

хуманитарна та област 
- През отчетния период продължи работата за поддържане на интензивни контакти и 

развитие на сътрудничеството в икономическата, социалната, културната, научно-
техническата и хуманитарната област със страните от региона. На 25 май 2016 г. бе 
проведено първото заседание на Комитета за наблюдение към Смесената българо-
алжирска комисия. 

- Акцент в работата на МВнР и дипломатическите представителства бе да се оказва 
съдействие за провеждането на инвестиционни и бизнес-форуми предвид 
правителствения приоритет да се привличат инвестиции и да се търсят нови пазари. В 
тази връзка, на 25 април 2016 г. бе проведен българо-ливански бизнес форум и 
съответно в периода 23-25 ноември 2016 г. алжирско-български бизнес форум. 
 

Развитие на двустранната договорно-правна база със страните от БИА 
Активна беше работата по актуализиране на договорно-правната база между 

България и страните от БИА в различни сфери от взаимен интерес (реадмисия, борбата 
с престъпността, инвестиции, наука, образование и културата, висше образование и 
научни изследвания, сухопътен транспорт, юридическо и съдебно сътрудничество), 
като МВнР осъществява дейности по съгласуване и координация на проекто-
документите. Оконачателно бяха финализирани и подписани следните от тях:  

- Катар: Меморандум за разбирателство между Държавно предприятие 
„Пристанищна инфраструктура“ и Катарската компания за управление на пристанищата 
„Муани Катар“; 

- ОАЕ: Спогодба между правителството на Република България и правителството на 
Обединените Арабски Емирства за въздушни съобщения между и отвъд техните 
съответни територии, което на 28 април 2016 г. бе ратифицирано със закон, приет от 43-

то Народно събрание на Република България; 
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- Междуправителствено Споразумение за икономическо и техническо 
сътрудничество. Въз основа на споразумението се учредява смесена българо-
емиратска комисия за икономическо сътрудничество; 

- Саудитска Арабия - Меморандум за разбирателство за сътрудничество в областта на 
туризма между Министерството на туризма на Р България и Саудитската комисията за 
туризъм и национално наследство; 

- Ливан: Меморандум за разбирателство между БТПП и Федерацията на Търговско 
промишлените и земеделски палати в Ливан; 

- Палестина: Меморандум за създаване на смесена комисия на ниво министри между 
Република България и Палестина; 

- Протокол за провеждане на политически консултации между Министерството на 
външните работи на Р България и Министерството на външните работи на Палестина. 

- Мароко: Спогодба за Социална сигурност между Република България и Кралство 
Мароко 
 

Принос към политиката на ЕС в региона на Близкия изток и Африка /БИА/ 
България следваше последователна позиция при формиране на политиката на ЕС 

спрямо страните от Близкия изток и Африка, в т.ч. по отношение на политическия 
процес в Либия, Мали и Централно-африканската република; ситуацията в Сирия и 
Йемен, Демократична република Конго; сътрудничество със страните източник на 
емигранти и транзитните страни; борбата с тероризма и войнстващия екстремизъм.   

България взе участие в 41-та сесия на Съвета на министрите ЕС-АКТБ (Африка, 
Карибите и Тихоокеанския басейн) по въпросите на устойчивото развитие и 
изменението на климата, която се проведе на 28-29 април т.г. в Дакар, Сенегал. 

Български представители участваха в заседанията на работни групи на Съвета на ЕС: 
„Африка”, „Близък Изток и Персийски Залив”, „Магреб-Машрек”, и се включваха в 
дискусиите на други работни групи по въпроси, свързани със страните от региона на 
БИА. 

България взе участие в 41-та сесия на Съвета на министрите ЕС-АКТБ (Африка, 
Карибите и Тихоокеанския басейн) по въпросите на устойчивото развитие и 
изменението на климата, която се проведе на 28-29 април т.г. в Дакар, Сенегал. 

На 18-19 юли министър Даниел Митов взе участие в министерска среща между ЕС и 
ССЗ , която бе проведена в Брюксел, както и в Международната донорска конференция 
за Централноафриканската република в Брюксел на 17 ноември 2016 г.  

 
5. Развитие на икономическата дипломация 

Двустранна икономическа дипломация 
През 2016 г. дейностите на МВнР в ресора на икономическата дипломация 

продължиха във вече установената посока към ефективно позициониране на 
Република България в глобалния икономически обмен и външноикономическото 
сътрудничество. За ефективното осъществяване на целите на икономическата 
дипломация за отчетния период бяха формулирани следните задачи, по които бе 
реализирана активна работа: 

- Икономизиране на дипломатическата служба и външната политика на страната чрез 
целенасочено структуриране на работата на задграничните мисии по отношение на 
икономическата и енергийна дипломация, създавайки точни и ясни приоритети и цели, 
отговарящи на националния ни интерес, в тясно сътрудничество с МИ, МЕ, МТ и др.  
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- Създаване на благоприятни условия за нарастване на българския износ, 
посредством координиране на организацията и провеждането на бизнес форуми, 
изложения, съвместни проекти и дискусии с цел популяризиране на благоприятната 
бизнес среда в България, както и с цел разширяване на позициите на българския 
бизнес на традиционни пазари и разработване на нови пазари за български стоки и 
технологии в тясно сътрудничество с ИАНМСП, БАИ, БТПП, КРИБ, АИКБ, ССИ, АБИ и др. 
институции и браншови и работодателски организации. 

- Взаимодействие и координация с Министерство на икономиката, Министерство на 
туризма, Министерство на енергетиката и други институции в Р България, както и с 
дипломатическите представителства в чужбина, във връзка с привличането на 
инвестиционни и финансови ресурси към България и трансфер на технологии и „know 
how“.  

- Насърчаване на проактивния подход на българските посолства в чужбина по 
отношение на активизиране на отношенията със силно развитите икономики от 
Азиатско-тихоокеанския регион (Япония, Сингапур, Индонезия, Малайзия и др.), 
страните от Близкия изток (Катар, Кувейт) и със страните от БРИКС, което отговаря на 
съвременните икономически реалности и се обуславя от постоянно нарастващото им 
значение в световната икономика, политика и финанси. В тази връзка следва да се 
отбележи посещението  на министър Митов в Индонезия и Малайзия в периода 28-31 
март 2016 г. Сред целите на посещението се открояваше активизиране на търговско-
икономическите отношения с двете азиатски страни. 

- Активно съдействие за гарантиране на енергийната сигурност на страната чрез 
диверсификация на източници, доставчици и маршрути, изграждане на адекватна 
енергийна инфраструктура и задълбочаване на сътрудничеството със страните 
производители и транзитьори на енергийни ресурси.  

- С цел популяризиране на България като туристическа дестинация беше 
осъществена съвместна работа с посолствата, МТ и туроператорски фирми и беше 
оказано съдействие относно: Проект на предложения за представяне на страната ни 
като туристическа дестинация в Република Турция; Намиране на партньор на 
Българската асоциация по балнеотуризъм във връзка с подаване на проектно 
предложение по Програма Интеррег за трансгранично сътрудничество България-
Турция и реализиране на работна среща между заинтересованите страни. 

- Беше разпространявана информации за международни търгове сред 
заинтересовани български производители, търговци и държавни предприятия. 

- Съдействие в подготовката и провеждането на междуправителствени смесени 
комисии за икономическо и научно-техническо сътрудничество даващи тласък на 
двустранните отношения в областта на икономиката, търговията и туризма.  

- През 2016 г. от МВнР бе разработен Анализ на въздействието на 
Транстихоокеанското партньорство /ТТП/, договорено между САЩ и 11 държави от 
Азиатско-тихоокеанския регион, върху глобалната икономика, търговската стратегия и 
стокообмена на ЕС и търговско-икономическите отношения на България със страните 
по споразумението, който бе предоставен на компетентните ведомства и мисиите ни 
зад граница. 

 
Многостранна  икономическа дипломация 
Активизиране на усилията за приемането на Република България в ОИСР 
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Присъединяването на Република България към Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие бе заложено като цел в Програмата на правителството за 
стабилно развитие за периода 2014-2020 г., като част от приоритет 1.5. Задълбочаване 
на евроатлантическите партньорства на България и двустранните й отношения с най-
бързо развиващите се световни икономики.   

- Министерство на външните работи работеше за подготовка на участието на 
България в Конференция на високо равнище на тема „Конкурентоспособност за растеж 
в ЮИЕ”, на 25 и 26 февруари в Париж, организирана от ОИСР в рамките на 
Регионалната програма на ОИСР за ЮИЕ, оглед представяне на ролята и приноса на 
страната ни в региона, което е едно от условията за членство в ОИСР. 

- В резултат на усилията на МВнР  бе постигната покана за участие на България в 
Комитета по краткосрочни икономически прогнози, който обсъжда трендовете на 
развитие на  страните-членки на ОИСР и на важни икономики извън  организацията. 

 Оказано беше съдействие:  
- За подготовката на българското участие  в  симпозиума на високо равнище на ОИСР 

по стоманодобивната промишленост (18-19 април 2016 г.);  
- По предоставяне на нотификации и депозиране на инструменти за ратификация на 

Конвенцията за взаимно административно сътрудничество по данъчни въпроси  на 
Съвета на Европа и ОИСР и Многостранното споразумение между компетентните 
органи за автоматичен обмен на финансови сметки на ОИСР,  към които България се 
присъедини официално през 2015 г.  

- Със съдействието на специалния координатор беше изготвен пакет от документи 
относно Решение на Министерския съвет за разширяване на участието на България в 
работни органи на ОИСР и присъединяване към нови инструменти на организацията, 
включително беше направено проучване и предложение за участието на МВнР в 
органи по линия на политиката за развитие. 

- Подготовка на участието на България в Икономическия форум на ОИСР, който се 
проведе на 31 май и 1 юни т.г. 

- В рамките на отчитания период беше осъществена координация: с ОИСР по 
получаването на поканата за присъединяване към инициативата BEPS и съдействие по 
изготвянето от МФ на акт на МС за присъединяване към нея; по участието на България 
в работната група по краткосрочни макроикономически перспективи и обсъждането на 
Икономическия преглед на ЕС, изготвен от ОИСР. 

- Подготвени бяха материали по кандидатурата на България за членство в ОИСР във 
връзка с политическите консултации с Колумбия в началото на м. май т.г., във връзка с 
протичащия процес на присъединяване на Колумбия към ОИСР. 

- Във връзка с посещението на президента Росен Плевнелиев в Париж на 27 юни т.г. 
и срещата му с Генералния секретар на ОИСР бяха предоставени материали. Изготвен 
беше проект на писмо от президента до Генералния секретар на ОИСР Анхел Гурия, в 
което се потвърждава интереса на страната ни от членство, в случай че има следващ 
дебат по разширяването на ОИСР. 

 
  

Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програми – Програма 6 
 

№ 
1100.03.02 - Бюджетна програма „Двустранни отношения“ 

Закон                     
2016 г. 

Уточнен 
план 

31.12.2016 г. 

Отчет 
31.12.2016 г. (в лева) 
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І. Общо ведомствени разходи: 330 000 145 551 149 610 

     Персонал 0 0 0 

     Издръжка 330 000 145 551 149 610 

     Капиталови разходи 0 0 0 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 330 000 145 551 149 610 

     Персонал 0 0 0 

     Издръжка 330 000 145 551 149 610 

     Капиталови разходи 0 0 0 

2 Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС  0 0 0 

     Персонал       

     Издръжка       

     Капиталови разходи       

ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета  0 0 0 

          

ІІІ. 
Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за 
средства от ЕС 

0 0 0 

          

  Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): 0 0 0 

          

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 0 0 0 

          

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 330 000 145 551 149 610 

  Численост на щатния персонал       

  Численост на извънщатния персонал       

* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС по програмата според целта, 
основанието/характера им и източника на финансиране 
** Описание на администрираните разходни показатели по програмата, вкл. проектите, според целта, 
основанието/характера им и източника на финансиране 
 

Организационни структури, участващи в програмата 
В изпълнението на програмата участват: 
Министърът на външните работи, Политическият кабинет, Генерална дирекция 

„Двустранни отношения”, дирекция „Америка“, дирекция „Азия, Австралия и Океания“, 
дирекция „Близък изток и Африка“, дирекция „Източна Европа”, дирекция 
„Външноикономически отношения” 

 
Целеви стойности по показателите за изпълнение * 
*Индикаторите са описани в текста  
Информация за наличността и качеството на данните 

- Информации и отчети за дейността на МВнР и ЗП; 

- Отчет на участващите в програмата организационни структури; 

- Доклади и данни на институциите на ЕС и от заседанията на Съвет „Външни 
работи”, Съвет „Общи въпроси” и работните органи на ЕС; доклади от ПП към ЕС; 

- Информации, паметни бележки от срещи/събития на двустранна и 
многостранна основа;  

- Постановения и Решения на МС; 

- Доклади и данни на Организацията за икономическо сътрудничество и 
развитие; 

- Участия в международни форуми. 
Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на 

целите на програмата 
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Вж. Програма 5 
Отговорност за изпълнението на програмата 
Програмен ръководител е определен съгласно Заповед на Министъра на външните 

работи № 95-00-28/ 30.01.2014 г. 
 
 

Програма 7 „Многостранно сътрудничество” 

Степен на изпълнение на заложените в програмата цели 
Програма „Многостранно сътрудничество” включва дейности на Министерство на 

външните работи, които имат за цел да повишат видимостта и представителността на 
страната ни на международната сцена. Основните направления, по които се 
реализират дейностите в Програма 7 са: 

- Участие в международните усилия за гарантиране на стабилност, мир и сигурност  
- Участие в международното сътрудничество за развитие 
- Развитие на многостранна дипломация 
В рамките на програмата бяха реализирани конкретни дейности, насочени към 

защита на националните интереси в приоритетни за Република България, ЕС и НАТО 
глобални аспекти на външната политика и международното сътрудничество, като: 
опазването на мира и сигурността, предотвратяването на конфликти, борбата с 
международния тероризъм, радикализацията, насилствения екстремизъм и 
престъпността в глобален мащаб, защитата правата на човека, устойчивото развитие , 
оказването на хуманитарна помощ, неразпространението на ОМУ, контрола на 
въоръженията и експортния контрол. 

През годината в рамките на тази програма бе изпълнявана и одобрената от 
Министерския съвет Средносрочна програма за помощ за развитие и хуманитарна 
помощ за периода 2016-2019 г., както и изпълнението на чл. 10, ал. 4 от Закона за 
държавния бюджет за 2016 г. 

В отчетния период в голямата си част заложените цели бяха постигнати, като 
основен проблем продължава да бъде недостатъчното финансиране на определени 
дейности. 

 
Осъществени дейности/постигнати резултати  

 
1. Координация на участието на Република България в ООН и специализираните 

организации от системата на ООН 
През отчетния период продължи активната ангажираност и участие на МВнР за 

защита на националните интереси при участието на Република България в 
Организацията на обединените нации (ООН), вкл. в нейните основни органи и 
специализирани агенции, и организациите от нейната система. 

През отчетния период бе осъществена подготовката и самото участие на Република 
България в 71-ата сесия на ОС на ООН, чиято тема бе: „Целите на устойчивото 
развитие: всемирен тласък за преобразуване на нашия свят”. Успешно бе осъществено 
посещението в Ню Йорк на българската делегация, ръководена от президента на 
Република България, за участие в откриването на общия дебат на ОС на ООН. Страната 
ни бе представена както в основните събития, така и в редица съпътстващи 
мероприятия, посветени на проблемите с нарастващата миграция и бежанските 
потоци, урегулиране на кризи и конфликти, запазването на културното наследство, 
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равнопоставеността на половете и овластяването на жените. Българската страна бе 
представена и на Срещата на високо ниво по широкомащабните мигрантски и 
бежански потоци, приключила с приемането на Нюйоркската декларация, в която са 
отразени българските приоритети за реадмисията и завръщането, концепцията за 
споделянето на отговорностите, ефективния граничен контрол и др. За сесията, МВнР 
подготви и осигури информационно с материали и позиции участията в многостранни и 
двустранни срещи на президента, заместник-министър председателя и министъра на 
вътрешните работи и министъра на външните работи на Република България, които 
маркираха бъдещото сътрудничество с партньорите – членове на световната 
организация. 

В контекста на програмата на ООН „Младежки делегати на ООН”, МВнР участва и в 
провеждането на финалния кръг за избор на български младежки делегати за периода 
2016 – 2017 г. 

Съвместно с българските постоянни представителства към ООН в Ню Йорк, Женева и 
Виена систематично се работи по изготвянето на позиции по важни за страната 
въпроси от компетенцията на основните комитети и органи на Общото събрание на 
ООН.   

Представители на МВнР взеха участие във формалните и редовните заседания на 
Работната група на Съвета на ЕС по въпросите на ООН (КОНУН) – на експертно ниво и 
във формат „ресорни директори”. Позициите на българската страна по темите от 
дневния ред на ООН са част от общите усилия за утвърждаване на ЕС като активен 
регионален партньор на ООН, един от основните й сътрудници в дейностите по 
поддържане на международния мир и сигурност, защитата на ценностите на 
демокрацията, правата на човека и доброто управление.  

България активно съдейства за развитието на капацитета на ООН в областта на 
превантивната дипломация, включително по отношение на посредничеството и 
мирното разрешаване на конфликти. Българската страна взе участие в редовната 
министерска среща на Групата на приятелите на посредничеството, проведена в 
рамките на Общия дебат на 71-та сесия на ОС на ООН, както и в дейността на Групата на 
приятелите на посредничеството и в обсъждането в органи на ОС (Четвърти и Пети 
комитет) на актуални въпроси, свързани с превантивната дипломация на ООН. През м. 
септември 2016 г. България стана съ-автор и на традиционната двугодишна резолюция 
на ОС по засилване на ролята на посредничеството за мирното уреждане на конфликти 
и спорове.  

МВнР продължи с проследяването и анализа на завършването на процесите на 
преглед на операциите на ООН за мир, на архитектурата на ООН за изграждане на мира 
и на Резолюция 1325 за жените, мира и сигурността. Тъй като не е член на Комисията 
по изграждане на мира (КИМ), България участва в съответните прегледи в рамките на 
координацията на ЕС в Брюксел и Ню Йорк.    

Специално внимание бе отделено на отразяването на редовната сесия на 
Специалния комитет на ООН по операциите по поддържане на мира (С-34) в Ню 
Йорк, която завърши с единодушното признаване на необходимостта от реформиране 
на операциите за мир (ОМ) и поставянето на политическия процес, превенцията и 
посредничеството, както и на търсенето на първопричините за конфликтите, в основата 
на урегулирането на кризите.  
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Осигурено бе участието на трима български полицейски служители в операцията за 
мир /ОМ/ на ООН в Кипър, което представлява увеличение на приноса на България 
към операциите за мир на ООН.   

МВнР допринася с експертен и информационно-аналитичен принос към 
формирането на националните позиции в областта на санкционните режими на СС на 
ООН.   

Продължиха усилията за намиране на съвместен и адекватен отговор за 
противодействие на тероризма и насилствения екстремизъм. Страната ни участва в 
процеса на извършения Пети преглед на Глобалната стратегия на ООН за 
противодействие на тероризма /Ню Йорк, 30 юни – 01 юли  2016 г./. 

Усилена бе работата за намирането на общо решение в рамките на ООН по въпроса, 
произтичащ от широкомащабните мигрантски и бежанки потоци. Позициите на 
българската страна допринесоха към всеобщите усилия на държавите членки за 
изготвяне на специалния доклад на ГС по широкомащабните мигрантски и бежански 
потоци, публикуван през м. май 2016 г. Българската страна взе активно участие в 
изготвянето на Заключителния документ от Срещата на високо ниво по 
широкомащабните мигрантски и бежански потоци – Нюйоркската декларация, 
проведена в рамките на откриването на 71-ата сесия на ОС на ООН. 

България участва активно в Седмия глобален форум на инициативата „Алианс на 
цивилизациите” на ГС на ООН /25-29 април 2016 г., Баку, Азербайджан/, чиято цел е 
подобряване на взаимното разбирателство и сътрудничество между народите с 
различно културно и религиозно наследство, и съдействие за преодоляване на 
екстремизма и поляризацията между тях.  

Република България продължи да подкрепя концепцията „Отговорност за защита”,  
както и представената в началото на 2016 г. от между-регионална група от 8 
държави (Австралия, Ботсуана, Бразилия, Гана, Гватемала, Дания, Р Корея и 
Словения) проекторезолюция по ОзЗ във връзка с отбелязването на 10-годишнината от 
създаването на инициативата. България участва в координационните заседания на ЕС,  
в Шестата годишна среща на националните координатори за концепцията 
“Отговорност за защита”, проведена в Сеул на 20 – 22 юни 2016 г. и в неформалното 
заседание на CONUN по концепцията „Отговорност за защита“  в Брюксел на 23 
ноември 2016 г. 

 
Координацията на български кандидатури в системата на ООН 
Текущо продължи и дейността по координацията на приоритетните български  

кандидатури за изборни органи и организации от системата на ООН, и 
систематизиране в досиета-справки на отправените молби, сключените споразумения, 
предложенията за обвръзки и получените подкрепи.  

Приоритетно внимание се отдаде на кандидатурата на г-жа Ирина Бокова за 
Генерален секретар на ООН, издигната с решение на Министерски съвет на Република 
България на 18 юни 2014 г. Отчитайки спецификите на този избор и за целите на 
успешното протичане на кампанията за осигуряване на подкрепа за българската 
кандидатура, МВнР създаде необходимата мобилизация и организация в рамките в 
Централно управление и задграничните представителства. Непосредствено след 
издигането на кандидатурата,  МВнР разработи План за действие и Концепция за 
изборната кампания на българския кандидат и създаде Оперативна работна група 
(ОРГ) за координация на работата по българската кандидатура за ГС на ООН. Бяха 
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изпратени  указания до всички ЗП на Р България за лобиране и осъществяване на 
демарши по българската кандидатура, както и за активизиране на информационно-
аналитичната дейност, свързана с изборния процес. Бяха предприети демарши и на 
високо равнище с представители на страните, имащи посолства в София. Молби за 
подкрепа на българската кандидатура се отправяха при всички двустранни визити и 
срещи на ниво Президент/Министър-председател/Министър на външните работи/ 
Заместник-министър на външните работи/Генерален директор. В максимална степен се 
използва и участието на български делегации на високо равнище  в международни и 
регионални форуми. На всички страни-членки на ООН бяха  връчени вербални ноти с 
молба за подкрепа на българската кандидатура. До голяма част от държавите членки 
на ООН (на 155 страни членки) бяха връчени и официални писма  от  президента на 
Република България г-н Росен Плевнелиев и министър-председателя г-н Бойко Борисов 
с молба за подкрепа на българската кандидатура. Позиции по българската кандидатура 
бяха изпратени и до Народното събрание за използване от народните представители 
при техни двустранни срещи с представители на други страни. 

МВнР координира посещенията на българския кандидат, свързани с участия в 
публични дебати и срещи с високопоставени лица в страни-членки на ООН. Особено 
важни са реализираните успешни визити в Ню Йорк, с цел участие на г-жа Бокова в 
неформалните изслушвания в рамките на ОС на ООН: неформални изслушвания на 
кандидатите в ОС на ООН /12.04.2016 г./ и в публичния дебат в сътрудничество с 
медийна група „Ал Джазира /12.07.2017 г./. 

С оглед постигане на по-голяма прозрачност и публичност на кампанията бе 
създадена официална уеб-страница на българския кандидат за целите на отразяването 
на всички по-важни въпроси и събития, свързани с кампанията на българския кандидат. 
Обективният  разбор на петте индикативни  гласувания в Съвета за сигурност на 
ООН (СС на ООН) до 26 септември 2006 г. сочеха, че нито един от излъчените към този 
момент кандидати от Източноевропейската регионална група (ИЕРГ) не е в състояние 
да набере нужната широка подкрепа сред мнозинството от членовете на СС на ООН.   

Отчитайки силните и широко разпространени нагласи в международната общност да 
бъде избрана жена-кандидат за ГС на ООН и с оглед запазване на амбициите на ИЕРГ 
да излъчи следващия Генерален секретар на ООН, на 28 септември 2016 г. българското 
правителство взе решение да отмени кандидатурата на г-жа Бокова и да номинира г-
жа Кристалина Георгиева за кандидат за поста на ГС на ООН. Редица членове на 
регионалната група подкрепиха новата българска кандидатура. Г-жа Георгиева получи 
официални подкрепи от Латвия, Унгария и Полша. Бившите кандидати  от ИЕРГ от 
Черна гора и Хърватия също декларираха своята поддръжка за българския кандидат. С 
издигането на кандидатурата на г-жа Георгиева  МВнР работи за увеличаване 
шансовете за консолидиране на ИЕРГ около общ кандидат, което бе ключова 
предпоставка за крайния успех.  Забавянето на консолидацията на ИЕРГ и желанието на 
страните-членки на СС на ООН да ускорят процеса на избиране на ГС, за да може да се 
подготви за изпълнението на задълженията си, доведе до избирането на генерален 
секретар, излъчен не от нашата регионална група.  

Координирано с ресорните дирекции в МВнР и ПП Ню Йорк, продължи и активната 
работата по другите кандидатури на Република България. На 28 ноември 2016 г. с РМС 
се отмени т. 70 от Протокол № 50 от заседанието на Министерския съвет на 18 
декември 2003 г., с което е дадено съгласие за издигане на кандидатурата на 
Република България за непостоянен член на Съвета за сигурност на Организацията на 
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обединените нации  /СС на ООН/ за периода 2018–2019 г., и се взе решение за 
издигане на кандидатурата на Република България за непостоянен член на СС на ООН 
за периода 2038 – 2039 г. Предвид кандидатурата на Република България за член на 
Комисията на ООН по превенция на престъпността и наказателното правосъдие 
(CCPCJ) за периода 2018-2020 г. и липсата на конкуренция в ИЕРГ, бяха предприети 
стъпки за ендорсиране на кандидатурата ни в рамките на ИЕРГ. С оглед проследяване 
на работата на Комисията, българска делегация взе активно участие в работата на 25-та 
редовна сесия на CCPCJ /23-27 май 2016 г., Виена/. 

Продължи активната дейност на дирекцията за набиране на писмени обещания за 
подкрепа за българската кандидатура за Съвета по правата на човека за периода 
2019-2021 г. от страните-членки на ООН, като техния брой достигна 79. 

МВнР осъществи мащабна кампания за избирането на доц. Велина Тодорова за 
член на Комитета по правата на детето на ООН. Доц. Тодорова получи втория най-
висок резултат от всички избрани членове със 143 от общо195 гласа в нейна подкрепа. 
Изборите се проведоха на 30 юни в Ню Йорк и определиха 9 членове на Комитета по 
правата на детето за периода 2017-2021 г. 

През август и септември, чрез установената процедура в МВнР и в сътрудничество с 
други структури на министерството, бе взето решение за издигане на кандидатурата на 
г-жа Геновева Тишева за член на Комитета на ООН за премахване на 
дискриминацията срещу жените (CEDAW) за 2019-2022 г. 

 
Устойчиво развитие, участие във втори и пети комитети към ОС на ООН, ИКОСОС, 

функционалните и регионалните комисии към ИКОСОС 
МВнР следеше и анализираше стартиралия в началото на годината процес за 

преглед и последващи стъпки по изпълнението на Програмата 2030 на ООН за 
устойчиво развитие (Agenda 2030 on Sustainable Development), приета през септември 
2015 г.  

Изготвени бяха необходимите материали по подготовка и участието на Президента 
на Република България в Тематичния дебат на високо ниво на ОС на ООН по постигане 
на Целите за устойчиво развитие (21 април 2016 г., Ню Йорк). 

Изброените в Програма 2030 на ООН за устойчиво развитие (Agenda 2030 on 
Sustainable Development) 17 цели за устойчиво развитие (ЦУР) са универсални и 
валидни за всичките ДЧ на ООН. В този смисъл бе инициирана вътрешна процедура за 
изпълнението им от България. По инициатива на МВнР през 2016 г. бе направен 
предварителен анализ в таблична форма и писмени консултации с другите 
заинтересовани министерства относно разпределяне на отговорностите по вътрешното 
изпълнение на 17-те ЦУР и техните подцели. Постигнато бе индикативно 
разпределение на 169-те подцели, както и бяха определени лица за контакт във всяко 
ведомство, имащо отношение към Програма 2030.  

МВнР се включи в координацията и подготовката на участието на Президента на РБ 
в Официалната церемония на високо ниво по подписване на Споразумението от Париж 
по климата (22 април 2016 г., Ню Йорк). Съвместно с МОСВ започна и работа по 
неговото ратифициране от България. 

Активно участвахме съвместно с МОСВ при подготовката и участието на българската 
делегация в междусесийните преговори по линия на Рамковата конвенция на ООН по 
промяна на климата (РКОНИК) през май в Бон относно операционализирането на 
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Споразумението от Париж по климата, както и в техническите органи на същата 
конвенция. 

Съвместно с ПП-Ню Йорк, МВнР следеше, подпомагаше и при необходимост 
изпращаше съответните указания, свързани с участието на България в работата по 
линия на Втори комитет на ОС на ООН по време на неговата 71-а сесия. Специално 
внимание бе отделено на дискусията по въпросите, свързани с четиригодишния 
всеобхватен преглед на политиките за операционни действия в системата на ООН. 

Аналогична дейност бе осъществена и по отношение на работата на Пети комитет 
на ОС на ООН. Предприети бяха съответните действия за погасяване от МВнР на 
задълженията на България към операциите на ООН по поддържане на мира и към 
редовния бюджет на ООН за 2017 г. 
 Продължи активната работа в рамките на функционалните и регионалните 
комисии на ИКОСОС.  

Представител от МВнР участва в работа на 19-та годишна сесия на Комисията по 
наука и технологии за развитие (9-13 май 2016 г., Женева), която е една от 
функционалните комисии към ИКОСОС и в състава й влизат 43 ДЧ на ООН.  България е 
член на КНТР с мандат до края на 2018 г. 

Текущо бе осъществявана необходимата координация по подготовката и участието 
на представители от заинтересованите български ведомства в експертните заседания 
на органите на Икономическата комисия на ООН за Европа (ИКЕ), които работят в 8 
основни направления.  

 
Участие в програмите и фондовете на ООН  
През 2016 г. МВнР продължи да следи дейността на борда на 

ПРООН/УНФПА/УНОПС и на съответните програми, като текущо изготвяше становища 
по проблеми, разглеждани на редовните му заседания. 

Ведомството поддържа активно сътрудничество с Фонда на ООН за населението 
(УНФПА) и по-конкретно с неговия регионален офис за Източна Европа и Централна 
Азия в Истанбул. На 23 март 2016 г. беше подписано споразумение за сътрудничество 
между МВнР и Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) във 
връзка с развитието на Международния център за обучения и изследвания PETRI – 
София, който се подкрепя от УНФПА финансово и организационно. МВнР също 
подкрепя финансово проекта PETRI-София по линия на българската помощ за развитие. 

С финансова подкрепа от МВнР (по линия на „Помощта за развитие”) на 10 юни и на 
11 ноември в София бяха проведени съответно 8-та и 9-та поредни срещи на 
Софийския форум по конкуренция. Проектът се осъществява от Българската комисия за 
конкуренция, с експертно съдействие от УНКТАД и е насочен към оказване на помощ 
за укрепване капацитета на аналогичните администрации по конкуренция в страните от 
Западните Балкани. 

Продължи обмяната на информация с временно управляващия посолството ни в 
Адис Абеба, който е и нотифициран постоянен представител на България към 
Програмата на ООН за околна среда (ЮНЕП) в Найроби, Кения, относно провежданите 
заседания на ръководните органи на ЮНЕП. Поради логистични и финансови 
затруднения нямаше български представител във Втората асамблея на ЮНЕП (ЮНЕА), 
която се проведе в периода 23-27 май, Найроби, Кения.  

Продължи активното съдействие на Министерството на околната среда и водите 
(МОСВ) по въпроси, свързани с участието на България в работата на многостранните 
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екологични конвенции (общо над 20), администрирани от ООН, ЮНЕП или със 
самостоятелен статут.  

В периода 23-24 март т.г. в София по инициатива на ЮНИДО се осъществи визита на 
Генералния директор на ЮНИДО г-н Ли Йонг. Това е първата визита на ГД на ЮНИДО в 
годината на 50-та годишнина от създаването на организацията”. По време на 
посещението той проведе срещи в МИ, МЕ, МОСВ и МТСП за изясняване 
възможностите от сътрудничество. Текущо бяха препращани покани за участия в срещи 
и конференции, организирани от ЮНИДО, извършена бе координация по подготовката 
и участието на България в 44-сесия на Съвета за индустриално развитие на ЮНИДО във 
Виена, в периода 22-24 ноември 2016 г. На ниво МВнР бе обсъдена идеята за 
евентуално иницииране на процедура по излизане на България от ЮНИДО, но през 
2016 г. не бяха предприети конкретни действия в тази насока. 

 
Участие в други международни организации, форуми и конференции 
В контекста на икономическото и екологичното измерение на ОССЕ България оказа 

подкрепа на приоритетите на  Германското председателство на ОССЕ във връзка с  
доброто управление, борбата с корупцията, борбата с прането на пари, и управлението 
на миграционните потоци, както и икономическия обмен от гледна точка на 
инфраструктурата, създаването на позитивен инвестиционен климат и мерките за 
улесняване на търговията.   Общата тема на срещите по икономическото и 
екологичното измерение на ОССЕ през 2016 г. е „Укрепване на стабилността и 
сигурността чрез сътрудничество и добро управление“. Български представител участва 
в организираната от Федерално министерство на външните работи на Германия 
Бизнес-конференция на ОССЕ по свързаността за търговия и инвестиции, която се 
проведе в периода 18-19 май т.г. в Берлин. Осъществена бе координация подготовка 
по участието на България в Годишната среща по изпълнението на ангажиментите в 
икономическото и екологично измерение на ОССЕ (17-18 октомври 2016 г., Виена). 

 Бе извършена необходимата дейност по координиране и съдействие за участието 
на български представители в сесиите на ръководните органи на Европейската 
организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) в Женева (март и юни 2016 г. в Женева), на 
които бяха обсъдени въпроси, свързани с текущата дейност на организацията и 
осъществяваните научни експерименти. Оказано бе необходимото съдействие по 
реализиране през юни т.г. на посещението в ЦЕРН на зам. министър-председателя и 
министър на образованието и науката г-жа Меглена Кунева. 

Бяха извършени действия за осигуряване на подкрепа за българската кандидатура за 
поста Заместник генерален директор на Международната организация за космически 
връзки „Интерспутник“. 

Съвместно с МТИТС бе осъществена подготовката и участието на българската 
делегация в 39-та Асамблея на ИКАО (Монреал, 27 септември – 4 октомври 2016 г.), 
включително и по позицията на България за подкрепа на кандидатурите за членове на 
Съвета на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО). 
 Осъществени бяха действия по осигуряване на подкрепа за кандидатурата на 
Република България за член на Административния съвет и на Съвета за пощенска 
експлоатация на Всемирния пощенски съюз /ВПС/ с мандат 2017 - 2020 г. на изборите 
по време на 26-ия Конгрес на ВПС в периода 20 септември - 7 октомври 2016 г. в 
Истанбул. 
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 В края на 2016 г. започна работа по съгласуване на позицията на България по 
кандидатурите за Съвета на Международната морска организация (ИМО), които ще се 
решават по време на следващата Асамблея на ИМО през ноември 2017 г. 
 МВнР оказа необходимото съдействие на Министерство на туризма по 
организацията и провеждането, съвместно със Световната организация по туризъм 
(СОТ) на Световен конгрес на модерния туризъм и древните цивилизации през 
ноември 2016 г. в София, както и по процедурата по определяне на извънредния и 
пълномощен посланик на Република България в Кралство Испания и за постоянен 
представител на Република България в Световната организация по туризъм със 
седалище в Мадрид. 

 
2. Международно сътрудничество за развитие 
Беше разработена, съгласувана и представена за приемане от Министерския съвет 

Средносрочна програма за помощта за развитие и хуманитарната помощ за периода 
2016-2019 г.  

В резултат на анализа на проектите въз основа на критериите на ОИСР за официална 
помощ за развитие и приоритетите в Средносрочната програма за помощ за развитие 
за периода 2016-2019, както и по оформяне на проектната документация, бе одобрено 
финансирането и стартира изпълнението на приоритетни проекти, при които 
българската помощ за развитие реално допринася  за подобряване  на живота и 
развитието на бенефициентите. През годината сътрудничеството за развитие 
демонстрира напредък със следните  приоритетни страни: Грузия, Сърбия, Украйна, Р 
Македония, Албания, Молдова, Виетнам, както и Афганистан и Ирак.  

Започна изпълнението на  37 проекта за развитие в Сърбия (15), Р Македония (2), 
Босна и Херцеговина (7), Украйна (6), Молдова (6) и Виетнам (1) на обща стойност 1 276 
178 лева (РМС № 1015 от 24.11.2016 г.). Значителна част от проектите са ориентирани 
към подпомагане на културните и образователните институции и сдружения чрез 
финансиране на ремонтни дейности  и оборудване,  насърчаване на образованието, 
културното многообразие и междукултурния диалог, изграждане и поддържане на 
малка социална инфраструктура.  

Беше стартирано осъществяването на 3 проекта по помощта за развитие. Бяха 
съгласувани и представени в ДЗ до министъра за одобряване финансирането на 18 
проекта по помощта за развитие в Сърбия, Република Македония и Украйна. В 
заключителна фаза е сключването на тристранен Работен план между България, САЩ и 
Грузия, с който ще се открие възможност за започването на проект за сътрудничество в 
Грузия.   

През 2016 г. бяха осъществени и следните проекти: Софийски форум по конкуренция 
(СФК) – 80 000 лева; Пети семинар по устойчиво развитие в рамките на Диалога на 
Азиатско-европейския форум /АСЕМ/, проведен в Русе – 39 420 лева; повишаване на 
административния капацитет на полицията на Ирак – 58 000 лева; повишаване на 
административния капацитет на полицията на Афганистан – 46 189 лева; повишаване 
на квалификацията на представители от държавната администрация на Афганистан – 
110 000 лева; развитие на младежкото лидерство в подкрепа на Целите за устойчиво 
развитие (организирано и координирано от Международния център за обучения и 
изследвания PETRI-София) – 120 000 лева.  

 Започна изпълнението на първия за България тристранен проект САЩ—България-
Грузия, съфинансиран чрез американския фонд EDCF. Проектът се изпълнява от 
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Българската агенция за безопасност на храните и има за цел повишаване на 
стандартите в Грузия до нивото на ЕС.    

Беше предоставена доброволна целева вноска в размер на 100 000 щ.д. на УНИЦЕФ 
в Грузия за подпомагане на деца в неравностойно положение (РМС № 1075 от 22.12. 
2016 г). 

Хуманитарна помощ  
България продължи да оказва хуманитарна помощ на силно засегнати от природни 

бедствия и военни конфликти страни в рамките на своите възможности. Завърши 
започналото през 2015 г. предоставяне на безвъзмездна помощ за Източна Украйна в 
размер на 196 000 лв. чрез системата на хранителни ваучери, които бяха предоставени 
от Украинския червен кръст на бедните слоеве на населението от български произход 
от Одеска област и териториите на Донецк и Луганск, които са под контрола на 
украинското правителство, както и на вътрешно разселените лица в същите райони.  

Продължи подкрепата за Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските 
бежанци в Близкия изток и хроничната хуманитарна криза беше предоставена 
доброволна вноска в размер на 50 000 евро (РМС № 601 от 22.7.2016 г.).  

Подготвено бе решение на Министерския съвет за предоставяне на доброволна 
вноска в размер на 50 000 евро на Агенцията на ООН за подпомагане на 
палестинските бежанци в Близкия изток и на хуманитарна помощ в размер на 30 000 
евро за пострадалите от земетресението в Еквадор по линия на УНИЦЕФ.  

Предоставена бе доброволна вноска в размер на 50 000 евро за Спешния 
доверителен фонд на ЕС за стабилност и справяне с първопричините за незаконната 
миграция и разселените лица в Африка. 

Беше извършен трансфер в размер на 100 000 евро за Регионалния доверителен 
фонд на ЕС в отговор на кризата в Сирия.   

Направена бе доброволна вноска към Службата на Върховния комисариат на ООН 
за бежанците и Службата на ООН за хуманитарна помощ (OCHA) в размер на 100 000 
щ.д., за пострадалото население от бойните действия в Мосул, Ирак (РМС № 1075 от 
22.12.2016 г.). Ирак е сред българските географски приоритети, посочени в 
Средносрочната програма за помощ за развитие и хуманитарна помощ за периода 
2016-2019 г. За нас стабилизацията на Ирак е от ключова важност, за да бъде намален 
до минимум рискът от бежански и миграционен натиск към България и ЕС. 

В изпълнение на обявен ангажимент на Международната конференция в подкрепа 
на Сирия и региона, която се проведе в Лондон на 4 февруари 2016 г., са изпратени 
следните доброволни вноски: за програмите на Световната продоволствена програма, 
насочени към изхранването на бежанците в съседните на Сирия държави, в размер 
на 100 000 евро и за Фонда на ООН за децата (УНИЦЕФ) за увеличаване на 
справедливия достъп до качествено образование на вътрешно разселени и/или деца 
извън училище в размер на 50 000 евро.  

Беше направена доброволна вноска в размер на 100 000 евро на Европейския фонд 
за демокрация. Българският принос послужи за финансиране на проекти и инициативи 
в държави от източното и южното направление на Европейската политика на 
съседство, както и в съседни на тях държави. 

Беше направен доброволен принос в размер 15 000 щ.д. към Службата на 
Върховния комисариат на ООН за бежанците.  
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Беше изпратена хуманитарна помощ за Република Македония в размер на 300 000 
лева за овладяване на бедственото положение и справяне с материалните щети от 
наводненията от районите на Скопие и Тетово от 6-7 август. 

Беше подготвен Закон за ратификация на Общото споразумение за създаване на 
рамка за управлението и условията на Механизма за бежанците в Турция и на 
сертификата за принос на България За 2016 г. бяха внесени 3 405 136 лв. Общата сума 
за България е 11 494 130 лв. до 2019 год.  Механизмът за бежанците в Турция бе 
създаден с цел да се координират действията, финансирани от бюджетите на 
Европейския съюз и на държавите членки. за посрещане на спешните нужди от 
хуманитарна помощ на 2.7 млн. сирийски бежанци и техните приемните общности в 
Турция.  
 Беше подготвено участието на ръководената от министър-председателя Бойко 
Борисов делегация в първата Световна среща на най-високо равнище по 
хуманитарните въпроси в периода 23-24.5.2016 в Истанбул. В контекста на форума 
бяха подготвени национални ангажименти.   

Извършена бе подготовка и за други важни форуми: участие на министър-
председателя Бойко Борисов и министъра на външните работи Даниел Митов в 
Международната конференция в подкрепа на Сирия и региона (Лондон, 3-4.2.2016 
г.); СВнР – Развитие (12.5.2016 г. и 28.11.2016 г.), неформални СВнР - Развитие (1-
2.2.2016 г. и 12.9.2016 г.); обсъждане на миграцията и бежанските потоци в рамките на 
СВнР  (18.4.2016 г.),  срещи на генералните директори по развитието (26.4.2016 г.  и 27-
28.11.2016 г.).  
 След участие в Средносрочния преглед на 10-годишната Истанбулска програма за 
действие за най-слабо развитите страни (27-29.5.2016 г., Анталия) беше изготвена 
информация с препоръки за следващия 5-годишен период до 2020 г.  

Беше осигурено активното участие на България в заседанията на Ръководния 
комитет на Механизма за бежанците в Турция, Изпълнителния комитет на Спешния 
доверителен фонд на ЕС за Африка,  в дейността на Работните групи CODEV и COHAFA 
към Съвета на ЕС  
 Бяха изготвени материали за участие в заседанията на Комитета на Европейския 
фонд за развитие и на РГ АКТБ.  

 
3. Контрол на въоръженията и неразпространението 
През отчетния период МВнР продължи текущата дейност по координиране 

подготовката на позиции и участието на страната в международните форуми и 
инициативи в областта на разоръжаването, неразпространението на ОМУ  и контрол 
на въоръженията. Министерството съдейства за своевременното и ефективно 
изпълнение на ангажиментите, произтичащи от международни договори и членство в 
организации в тази област като: Договор за неразпространение на ядреното оръжие; 
Договор за всеобхватна забрана на ядрените опити; Договор за търговията с оръжие; 
Организация за забрана на химическото оръжие (ОЗХО); Конвенция за забрана на 
биологичното оръжие (КБО); Конвенция за конвенционалните оръжия (ККО) и 
протоколите към нея; Конвенция за забрана на противопехотните мини (Отавска 
конвенция); Конвенция за забрана на касетъчните боеприпаси; многостранните 
режими за експортен контрол и др. 
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Изготвени бяха позиции за ежемесечните заседания на Работните групи към Съвета 
на ЕС по експортния контрол (COARM) и по неразпространението (CONOP) като в тях 
участие взимаха представители на МВнР.  

В изпълнение на задълженията на Република България по линия на многостранния 
режим за експортен контрол „Комитет Цангер” беше предоставен годишен доклад 
(януари). 

Инициирано бе конституирането на Междуведомствена комисия по чл. 9 от Закона 
за изпълнение на Конвенцията по касетъчните боеприпаси и Конвенцията за забраната 
на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини 
и за тяхното унищожаване (януари-март). Бяха изготвени предложения за Правилата за 
организация на нейната дейност (април). Представители на МВнР взеха участие в 
проведените две заседания на  Междуведомствената комисия (юли, септември). 
Извършена бе организационна подготовка и координация на посещението (през м. 
януари 2017 г.) на представители на МВнР и МО на Словения с цел инспекция на 
словенските касетъчни боеприпаси, съхраняващи се в „Експал-България“ АД, Габрово и 
намиране на решение на проблема с тяхното унищожаване.  

 Изпратен бе национален доклад до Секретариата на ОЗХО за предприетите 
законодателни и административни мерки по прилагането на Конвенцията за забрана 
на химическите оръжия (март). Изготвена бе българска позиция по изборите на 
членове на Изпълнителния съвет на ОЗХО от ИЕРГ.  

 Бяха организирани и проведени поредица междуведомствени работни срещи за 
подобряване на координацията и изготвяне на Национален доклад по мерките за 
укрепване на доверието по КБО за 2015 г. (април-август). Съгласувани бяха позиции за 
българската делегация за Осмата конференция-преглед по КБО, като в част от нейните 
заседания участва и представител на ЦУ на МВнР (Женева, ноември).   

Бяха изготвени и изпратени Годишните национални доклади по изменения 
Протокол II и Протокол V към Конвенцията за конвенционалните оръжия (ККО), както и 
цялостен доклад по изпълнението на ККО (март). Бе изготвен мандат и утвърден състав 
на българската делегация, взела участие в Петата конференция-преглед по ККО 
(Женева, декември).  

Изготвена бе годишната декларация на Република България за 2015 г. по линия на 
Хагския кодекс за поведение срещу разпространението на балистични ракети (март).  

Координирана бе дейността и бе обобщен годишният доклад на Република 
България за 2015 г.  до Офиса на ООН по въпросите на разоръжаването в Женева 
(април).  

МВнР координира изготвянето на двугодишния доклад за изпълнението на 
Програмата на ООН по малките оръжия и леките въоръжения (МОЛВ). 

В процеса на подготовка на семинар по ученията по ядрената сигурност планиран за 
м. май 2017 г. в София, в рамките на Глобалната инициатива за борба с ядрения 
тероризъм (ГИБЯТ), МВнР организира състоялата се в София международна 
подготвителна среща на експерти, със съдействието на САЩ и Великобритания 
(ноември). 

МВнР участва в заседанията на Междуведомствената работна група за разработване 
на Национална стратегия за неразпространение на ОМУ и средствата за тяхната 
доставка. По предложение на МВнР в нея бе включен механизъм на реакция и 
взаимодействие на институциите в извънредни ситуации, в т. ч. при реална заплаха от 
незаконно разпространение на ОМУ на българска територия (юли-септември). 
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Изготвено бе становище на МВнР по проекта на РМС за одобряване на Седмия 
национален доклад на Република България за изпълнение на задълженията по 
Конвенцията за ядрена безопасност (юли). Оказано бе съдействие на АЯР при 
подготовката на посещението в София на директора на единното звено ФАО/МААЕ 
„Ядрени техники в земеделието и храните” Цу Лиян (юли). Извършена бе подготовка на 
участието на българската делегация – състав, позиции, изказване и пълномощно – в 60-
та Генерална конференция на МААЕ (Виена, септември).   

Извършена бе подготовка на българското участие в заседанието на високо равнище 
за отбелязване на 20-годишнината на Договора за всеобхватна забрана на ядрените 
опити (ДВЗЯО), организирана от Подготвителната комисия на ОДВЗЯО (Виена, юни), 
както и координация на участието на министър Даниел Митов в министерската среща в 
подкрепа на ускоряване влизането в сила на ДВЗЯО (Ню Йорк, септември).  

Бяха съгласувани и утвърдени позиции и указания до ПП-Женева във връзка с 
приемането на доклада на Работната група с отворен характер (OEWG), създадена с 
резолюция 70/33 на СС на ООН, по въпросите на ядреното разоръжаване и започването 
на преговори по договор за всеобхватна забрана на ядрените оръжия (Женева, август).  

МВнР координира участието на българската делегация в работата на Първи комитет 
на ОС на ООН.  

Представител на ЦУ на МВнР взе участие в пролетната сесия на Общата работна 
група на Васенаарската договореност и в нейното Пленарно заседание (Виена, май и 
декември). Продължи работата по оценка на подготовката на Черна гора за членство 
във ВД, за което Република България бе определена като докладчик, а съдокладчици са 
Германия и Словения.  

Изготвени бяха позиции и бе координирано българското участие в Годишната 
пленарна сесия на Групата на ядрените доставчици - ГЯД (Сеул, юни). Бе осигурено 
участие от посолството в Сеул. Бе осъществена вътрешна и междуведомствена 
координация по въпроса за кандидатурите на Индия и Пакистан за членство в ГЯД.  

Изготвени бяха позиции и материали за българското участие в Пленарната сесия на 
Режима за контрол на ракетните технологии (Бусан - Република Корея, октомври). 

 Продължи изпълнението на постоянните ангажименти на МВнР като част от 
националния механизъм за експортен контрол. Ежемесечно бе участието в 
подготовката и в работата на двата основни органа – Междуведомствения съвет по 
отбранителна индустрия и сигурност на доставките към МС и Междуведомствената 
комисия за експортен контрол и неразпространение на ОМУ към министъра на 
икономиката.  

МВнР осъществи междуведомствена координация, изготви и утвърди българските 
позиции за Втората конференция на държавите, страни по Договора за търговия с 
оръжие (Женева, август). Република България бе избрана за вицепрезидент от ИЕРГ на 
Третата конференцията по ДТО (м. септември 2017 г.).  

Редовно бе осъществявана междуведомствена координация във връзка със 
запитвания на различни НПО относно проследяване на продукти, свързани с отбраната 
(ПСО), с предполагаем български произход, за които са твърди, че са намерени в 
конфликтни зони.  

МВнР играеше важна роля в процеса на междуведомствено съгласуване на 
българските позиции във връзка със съветските лицензи за производство на ПСО. 
Изготвено бе  становище относно руски проект на Споразумение между правителствата 
на Република България и Руската Федерация за урегулиране на отношенията във 
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връзка с производството на въоръжение, военна техника и резервни части за тях, 
съгласно междуправителствени споразумения, сключени между Народна република 
България и СССР за развитие на сътрудничеството в отбранителната промишленост. 

През отчетния период представители на МВнР участваха в международни семинари 
по различни  практически въпроси на експортния контрол, както и по линия на 
Инициативата за защита от разпространение на ОМУ (Proliferation Security Initiative – 
PSI).  

 
4. Права на човека 

На 13 април 2016 г. Правителството одобри доклад за дейността на Националния 
координационен механизъм по правата на човека (НКМПЧ) за 2015 г. 

Втората година от съществуването на НКМПЧ затвърди доброто взаимодействие 
между компетентните ведомства и институции, работещи в областта на правата на 
човека. Беше подобрено сътрудничеството в правозащитната сфера за целите на 
усъвършенстване законодателството и практиката в утвърждаването на правата и 
човека и основните свободи в България. 

През 2016 г. продължи редовното оперативно сътрудничество с експерти от 
ведомствата, членове на НКМПЧ, по всички въпроси по правата на човека, 
включително изготвяне на справочни и информационни материали, позиции, 
кореспонденция с българските дипломатически представителства зад граница и 
подготовка на визити. 

На 31 октомври 2016 г. се състоя Четвъртото заседание НКМПЧ, под 
председателството на министъра на външните работи, г-н Даниел Митов. В 
заседанието взеха участие заместник-министрите на правосъдието и труда и 
социалната политика; Омбудсманът на Република България Мая Манолова; 
председателите на ДАБ, ДАЗД, АХУ и АСП; експерти от други ресорни министерства и 
ведомства; както и представители на неправителствения сектор. В рамките на 
заседанието бяха отчетени резултатите от приключилото българско председателство на 
Комитета на министрите на Съвета на Европа, и бяха разгледани предстоящите 
действия след защитата на ІІІ-V периодичен доклад по Конвенцията на ООН за правата 
на детето през м. май. Бе взето решение за предприемане на стъпки в посока 
повишаване на статута на Омбудсмана като национална институция по правата на 
човека от „Б” на „А”, съгласно Парижките принципи. Членовете на НКМПЧ се 
обединиха около нуждата от реализиране на напредък по правата на човека и от 
достигане на по-високи стандарти на закрила, чрез по-активна позиция на страната на 
международната сцена. Решено бе да се разгледа възможността за подписване на 
Третия факултативен протокол към Конвенцията за правата на детето, както и за 
ратифициране на Факултативния протокол към Конвенцията за правата на хората с 
увреждания. 

Продължи активното участие в дейността на Трети комитет на 70-та сесия на ОС на 
ООН.  

Бе подготвено участието на България като наблюдател в 60-та сесия на Комисията 
по положението на жените, Ню Йорк, 14 – 24 март 2016 г. България направи 
национално изказване по време на Общия дебат по приоритетната тема на сесията 
“Овластяването на жените и връзката с устойчивото развитие” в рамките на т. 3 от 
Дневния ред: „Последващи действия след Четвъртата световна конференция за жените 
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и Двадесет и третата специална сесия на Общото събрание на ООН на тема „Жени 
2000: равнопоставеност на половете, развитие и мир за двадесет и първи век”. 

Поставен беше специален акцент върху обявените конкретни ангажименти по линия 
на равнопоставеността на половете и насърчаването на правата на жените и 
момичетата по време на Срещата на глобалните лидери по равнопоставеността на 
половете и овластяването на жените: Ангажимент за действие, проведена на 27 
септември 2015 г. в Ню Йорк. В този контекст беше споменат приетият на първо четене 
от Народното събрание Закон за равнопоставеност между жените и мъжете.  

През м. ноември  2016 г. се проведе заключителната част от заседанията на Трети 
комитет в рамките на 71-на сесия на ОС на ООН. Сесията на Трети комитет се проведе 
от 3 октомври до 23 ноември 2016 г. МВнР отговаря пряко за подготовката на сесията, 
следи за развитието на основните събития и координира на оперативно ниво участието 
на българската делегация.   

Както и в предходни години, представител на министерството  взе участие в най-
активния период от сесията на Трети комитет, когато се договорят текстовете на 
резолюциите и се преминава към тяхното гласуване. Българското участие по време на 
този период от сесията се съсредоточи по следните три направления – участие в 
пленарните заседания; дейности, свързани с координационните заседания на ЕС; 
подготовка за и участие в консултациите по проекторезолюциите. На 71-та сесия на 
Трети комитет, България за втора поредна година бе основен преговарящ от името на 
ЕС по традиционната руска резолюция относно борбата с неонацизма. 

Дневният ред на изминалата сесия включваше обща дискусия по въпросите на 
правата на човека, с акцент върху реализирането правата на жените и децата, 
спазването на основните свободи, както и въпроси, свързани с расизма, расовата 
дискриминация и ксенофобията, в контекста на елиминирането на дискриминацията и 
нетолерантността. На сесията бяха представени и обсъдени последните доклади на 
Съвета по правата на човека и на Върховния комисариат за бежанците. Проведен бе 
диалог и със Специалните докладчици по редица тематични досиета, както и дискусия 
по състоянието с правата на човека в отделни държави, сред които Сирия, КНДР, 
Мианмар, Иран, Беларус, Еритрея. Сесията на Трети комитет приключи на 23 ноември с 
приемането на общо 52 резолюции. 

Представители на МВнР участваха на място и с изготвени материали в работата на 
основната за годината и 31-а поредна сесия на Съвета по правата на човека на ООН 
(29.02 – 24.03.2016 г.). Беше изработена и съгласувана българската позиция за 
съавторство на резолюциите, приемани от Съвета. България участва с две национални 
изказвания – по правата на детето и правата на хората с увреждания, като имаше и 
своята активна позиция в рамките на съгласуваната дейност на ЕС. България се 
присъедини към 21 резолюции и 10 тематични инициативи, както и инициативи по 
страни. По време на 32-а сесия на СПЧ (13.06 – 01.07.2016 г.) България стана съавтор на 
20 резолюции и 8 съвместни изявления. Бе подготвено и направено национално 
изказване в смесения интерактивен диалог със Специалния докладчик относно 
насилието над жените и Работната група по дискриминацията срещу жените (WG on 
discrimination against women). В рамките на 33-а сесия на СПЧ (13-30.09.2016 г.) 
Постоянният представител на България направи изказвания в Общите дебати по т. 2 и т. 
9, в панела по правата на жените и по т.6- Универсален периодичен преглед. България 
стана съавтор на 17 резолюции и 8 съвместни изявления. 
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Изготвени бяха отговори по въпросници на специалните докладчици на СПЧ в 
областта на липсата на толерантност, негативните стереотипи, заклеймяването, 
дискриминацията, подтикването към насилие и насилие срещу личността на основата 
на религия и вяра; както и на Работната група по произволните задържания и 
специални докладчици към СПЧ във връзка с постъпили сигнали за нарушения на 
правата на мигранти и лица, търсещи убежище, на територията на Р България. 

По линия на сътрудничеството с мониторинговите механизми в областта на правата 
на човека следва да бъде отбелязана състоялата се на 30 май 2016 г. в Женева защита 
на ІІІ-V консолидиран доклад на Р България по изпълнение на задълженията по 
Конвенцията на ООН по правата на детето, в рамките на 72-та сесия на Комитета по 
правата на детето на ООН /КПД/.  

В рамките на годината бе изготвен ІV доклад на България по изпълнение на 
задълженията по Международния пакт по граждански и политически права. Той бе 
одобрен от НКМПЧ на 31 октомври и изпратен до Комитета по правата на човека. 

В рамките на форматите на ЕС, редовно бе следена дейността на работните групи на 
Съвета на ЕС „Права на човека” (COHOM), „Сътрудничество със СЕ и ОССЕ” (COSCE) и 
„Основни права” (FREMP). Текущо се подготвяха елементи на изказвания и други 
материали по точки от дневния ред на заседанията на КОПС и на Съвета „Външни 
работи” на ЕС. Подготвени бяха материали (позиции и елементи на изказвания) по 
точките от дневния ред на заседанията на РГ „Права на човека” във формат столици и 
формат Брюксел. Осигурено бе участие в неформалното заседание на РГ „Права на 
човека” към Съвета на ЕС (Амстердам, 25-26 април 2016 г.), както и на неформалното 
заседание в Братислава (10-11 октомври). Продължи активното сътрудничество с 
Агенцията на ЕС за основните права – FRA, като бе поддържан оперативен контакт със 
Секретариата и лицата за контакт, във връзка с предоставянето на актуална и 
пълноценна информация за практиките и промените в сферата на правата на човека в 
България. 

На 27 януари 2016 г. в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски” бе 
отбелязан Международният ден в памет на жертвите на Холокоста. В събитието взе 
участие заместник-министърът на външните работи Румен Александров, присъстваха 
още председателят на Народното събрание на Република България Цецка Цачева, 
ректорът на Софийския университет проф. дфн Анастас Герджиков, посланикът на 
Израел в България г-жа Ирит Лилиан, както и ръководители на дипломатически мисии 
у нас, преподаватели и студенти. 

На 22 юли 2016 г. в Министерството на външните работи бе проведена среща между 
български експерти и канадски експертен екип на техническа мисия в България. От 
българска страна, ръководител бе г-н Андрей Техов, генерален директор по 
европейските въпроси. Дирекция „Права на човека” подпомогна осъществяването на 
срещата, както с експертиза, така и по отношение на съпътстващата логистика. 

Основно място в дискусията заеха въпросите, свързани с политиката на България по 
интеграцията на хората от ромски произход. Канадската делегация постави питания и 
поиска подробна информация по актуалната Националната стратегия за интеграция на 
ромите, вкл. нейното финансиране, политиката на страната в области като трудов 
пазар, образование, жилищна политика, здравеопазване, недопускане на 
дискриминация и др. 

Генералният директор по европейските въпроси направи общо встъпление в темата, 
като очерта принципите и основните насоки в политиката на страната ни по отношение 
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на интеграцията на хората от ромски произход. В допълнение, експертите от 
различните ведомства (МТСП, МП, МОН, НССЕИВ) дадоха допълваща и много подробна 
информация на поставените конкретни въпроси. В детайли бе изложена работата на 
НССЕИВ и постигнатите резултати по Националната стратегия за интеграция на ромите 
за периода 2012 – 2020 г. Представена бе ролята и функциите на здравните и трудовите 
медиатори. В частта по трудовата заетост бяха предоставени статистически данни и 
конкретни примери за политиката на страната в посока привличане на хората от 
ромски произход към пазара на труда, както и дългосрочните планове на МТСП за 
борба с младежката безработица сред конкретната група от населението. Сред 
въпросите, свързани с образованието, бяха засегнати стратегията за намаляване 
процента на ранно напусналите училище деца от ромски произход (2013 – 2020), 
възможностите за изучаването на майчин език и етнически фолклор, както и 
политиката на страната за инклузивно образование, което бе аргумент в посока 
обратно на въпросите, породени от твърдения (на НПО) за наличие на „сегрегация” в 
българската образователна система. Не на последно място, пояснения бяха направени 
и относно недискриминационната политика в социалната сфера и по-конкретно спрямо 
съществуващата правна и институционална рамка при жилищната политика. 

 
Българско председателство на Комитета на министрите на Съвета на Европа 
По линия на Съвета на Европа, в рамките на българското председателство на 

Комитета на министрите на СЕ (ноември 2015-май 2016 г.), бяха организирани и 
проведени следните инициативи: 

През януари бе осигурено участието на министъра на външните работи, г-н Д. Митов 
и на президента на Р България, г-н Р. Плевнелиев, в януарската сесия на 
Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ). В качеството си председател 
на КМ, министър Митов участва и в априлската сесия на ПАСЕ (20 април), където 
представи отчет на свършеното по време на българското председателство.  

Бе подготвено и участието на 9 февруари на министър Митов в проведената в София 
конференция на Председателите на комисиите по външна политика на Парламентите 
на страните членки на Съвета на Европа, където той направи изказване на тема 
„Имигрантската и бежанска криза в Европа – отговорът на България“. 

Представители на МВнР участваха в проведената през март в София Международна 
експертна конференция „Равнопоставеност на хората с увреждания: постижения и 
практики“ (22.03) и Международна конференция „Добро управление на местно ниво – 
предизвикателства и перспективи“ (31.03). 

На 5 и 6 април 2016 г., с активното съдействие на МВнР, в София се състоя 
Международна конференция на високо равнище за правата на детето. По време на 
конференцията бе лансирана новата Стратегия на Съвета на Европа за правата на 
детето (2016-2021 г.). 

На 7 април 2016 г., в София, се проведе кръгла маса с международно участие на 
тема: „Стандартите на Съвета на Европа в практиката и дейността на органите по 
равнопоставеност на държавите – членки на Съвета на Европа", организирана от 
Комисията за защита от дискриминацията (КЗД) с участието на генералния директор по 
глобалните въпроси в МВнР.  

МВнР осигури съдействие за провеждането на международната конференция на 
министрите на правосъдието и на представители на съдебната система в София (21 и 
22 април), по време на която бе приет План за действие за укрепване на съдебната 
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независимост и безпристрастност. В конференцията взе участие и министър Митов. В 
рамките на конференцията Р България подписа Конвенция № 210 на Съвета на Европа 
за предотвратяване и борба с насилието над жени и домашното насилие (т.нар. 
Истанбулска конвенция). 

През април, в качеството си на председател на КМ, министър Митов направи и 
официално посещение в Минск, където се срещна с представители на властта и на 
гражданското общество в Беларус. По време на посещението си, той приветства 
напредъка на страната в областта на демокрацията, правата на човека и 
върховенството на закона и подчерта необходимостта Беларус да преразгледа 
политиката си по налагане на смъртно наказание.  

В периода 8-10 май министър Митов и заместник-генералният секретар на Съвета 
на Европа Габриела Батани-Драгони направиха съвместно посещение в Грузия. 
Визитата в Тбилиси имаше за цел представяне на Плана за действие на Съвета на 
Европа за Грузия 2016-2019 г. 

На 18 май 2016 г. в София се проведе 126-ата сесия на Комитета на министрите на 
страните членки на Съвета на Европа, под председателството на министъра на 
външните работи Даниел Митов. Събитието отбеляза приключването на 
шестмесечното Българско председателство на Комитета на министрите на Съвета на 
Европа и предаването на председателството на Естония. Специален гост на сесията бе 
президентът Р. Плевнелиев. Присъстваха и 16 министри на външните работи. 

Участие на представители на МВнР в посещения и заседания по линия на СЕ: 
- 19-20 април 2016 г. – участие в работно посещение в гр. Страсбург, Франция, в 

рамките на Дейност 2.3. по Проект 3 „Работно посещение на институциите на Съвета на 
Европа“ по Норвежкия финансов механизъм.  

- 25-27 април, Страсбург – участие в 1-то редовно заседание на Експертния комитет по 
системата на Европейската конвенция по правата на човека (DH-SYSC) на СЕ. 

- 27-29 април 2016 г., Страсбург – участие в 1-то редовно заседание на Експертната 
група за предотвратяване на принудителните бракове и гениталното обрязване на 
жени и момичета (CDDH-MF) на Управителния комитет по правата на човека на СЕ. 

В периода 7-10 юни 2016 г. работно посещение в София направиха г-н Франк Швабе, 
(член на Групата на социалистите в ПАСЕ и депутат в Бундестага от 
Социалдемократическата партия на Германия) и г-н Жолт Немет (член на ЕНП и 
унгарски депутат от партия „Фидес”), в качеството им на докладчици на 
Мониторинговата комисия на ПАСЕ, в рамките на процедурата по провеждането на 
пост-мониторингов диалог с България.  МВнР съдейства за организиране на 
посещението и осигури участие в проведените срещи. 

На 13-17 юни 2016 г. в Страсбург се проведе 85-та среща на Управителния комитет 
по правата на човека на Съвета на Европа, на която взе участие директора на 
дирекция „Права на човека”. 

На 5 – 9 декември 2016 г. в Страсбург се проведе 86-та среща на Управителния 
комитет по правата на човека на Съвета на Европа, на която взе участие директора на 
дирекция „Права на човека”. 

 
Човешкото измерение на ОССЕ 
Продължи участието на България в процеса на изработване и провеждане на общата 

европейска политика по въпросите на човешкото измерение на ОССЕ. Приоритетни 
бяха въпросите фокусирани върху основните свободи (свобода на изразяване, на 
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събиране и сдружаване, на религия или вероизповедание, свобода на медиите, вкл. 
онлайн), предотвратяване на изтезанията, премахване на смъртното наказание, защита 
на правозащитниците. Беше даван редовен принос по въпросници от ОССЕ за 
положението на правата на човека в България (по смъртното наказание, 
правозащитниците, използването на нови технологии за гласуване и др.) 

Бе взето участие в конференция на тема „Холистичен подход към нетолерантността 
и дискриминацията срещу мюсюлманите в региона на ОССЕ“, (19.02.2016 г., Виена), по 
време на която бе изявена позицията на България по недопускане на дискриминация, 
както по принцип, така и в частност по отношение на представителите на отделните 
религиозни общности. 

Дирекция „Права на човека” оказа активно съдействие при участието на български 
кандидат в процедурата за назначаване на Представител на ОССЕ по свободата на 
медиите. Бе подпомогнато и участието на представители на Народното събрание в 25-
та Годишна сесия на Парламентарната асамблея на ОССЕ (1-5 юли 2016 г., Тбилиси).  

В периода от 19 до 30 септември 2016 г. във Варшава се проведе Годишната среща-
преглед на изпълнението на ангажиментите в областта на човешкото измерение на 
държавите-участнички в ОССЕ. Тази година бяха отбелязани 20-годишния юбилей, 
откакто се провежда срещата-преглед и 25-годишния юбилей от създаването на 
Бюрото на ОССЕ по демократичните институции и правата на човека (БДИПЧ). 
Българската делегация направи две изказвания по приоритетни теми – в работна сесия 
„Хуманитарни въпроси и трафик на хора” и в рамките на работното заседание по 
темата „Толерантност и недопускане на дискриминация”. В рамките на форума беше 
проведена среща на българската делегация със Специалния представител на 
германското председателство по борбата с нетолерантността и дискриминацията 
срещу мюсюлмани – проф. Бюлент Шенай.  

Организирано бе провеждането на Проучвателна мисия на Бюрото за 
демократични институции и права на човека (БДИПЧ) на ОССЕ, 31 май – 3 юни, чиято 
цел бе да определи обхвата на международното наблюдение на предстоящите 
президентски избори у нас. Заключителният доклад  препоръчва изпращането на 
ограничена мисия за наблюдаване на президентските избори у нас, без предвиждане 
на “цялостно и  систематично наблюдение на процедурите” в изборния ден.  

 
Сътрудничество и участие на България в международни хуманитарни организации 
В контекста на засиления миграционен натиск към Европа продължи много 

доброто сътрудничество  на България с Върховния комисариат на ООН за бежанците 
(ВКБООН) в областта на защитата правата на търсещите закрила. 

На 15 април 2016 г. в МВнР се състоя среща на г-н Даниел Митов, министър на 
външните работи на Република България, с г-н Роланд-Франсоа Вейл, представител на 
Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН) в България по повод 
приключване на неговия мандат у нас.  

На 4 май 2016 г. в МВнР се състоя среща на г-н Валентин Порязов, заместник-
министър на външните работи, с г-н Матайс Р. льо Рут, новоназначен представител на 
ВКБООН за България, по време на която г-н Рут връчи акредитивните си писма. В 
рамките на срещата бе обсъдена ситуацията, пред която е изправена страната ни във 
връзка със засиления миграционен натиск. 

Бяха осигурени материали чрез Държавната агенция за бежанците за националното 
изказване на страната ни в Общия дебат на 67-та сесия на Изпълнителния комитет на 
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Програмата на Върховния комисар на ООН по бежанците (3-7 октомври 2016 г., 
Женева). 

На 13 октомври 2016 г. в Представителството на ВКБООН в София се състоя среща на 
г-жа Мария Спасова, директор на дирекция „Права на човека”, с г-н Матайс льо Рут, 
новоназначен представител на ВКБООН за България. Г-н льо Рут сподели, че за периода 
от началото на неговия мандат е придобил по-голямо разбиране за проблемите, пред 
които е изправена България. Изрази задоволство от открития диалог, който ВКБООН 
има с ДАБ, МВР и другите компетентни институции. 

Във връзка с нота на посолството на Афганистан от относно твърдения за случаи на 
сериозно нарушаване на правата на афганистански граждани, настанени в 
специализираните центрове в Любимец и Елхово, на 21 декември 2016 г. по 
инициатива на нашата страна в МВнР бе проведена среща на г-н Ангел Орбецов, 
директор на дирекция „Азия, Австралия и Океания”, и г-жа Мария Спасова, директор на 
дирекция „Права на човека”, с временно управляващия посолството на Афганистан г-н 
Ахмад Сидик Делир. Изразена бе надежда за намиране на решение на двустранна 
основа в името на запазване и по-нататъшно развитие на традиционните българо-
афганистански отношения. 

Оказано бе съдействие за участието на България като наблюдател в Първата 
редовна сесия на Изпълнителния съвет на УНИЦЕФ (2 – 4 февруари 2016 г.) и в 
Годишната сесия на Изпълнителния съвет на УНИЦЕФ (14 – 16 юни 2016 г.). България 
направи национални изказвания в рамките на сесиите.  

На 10 март 2016 г. в МВнР се състоя среща на министър Даниел Митов с г-жа Мария 
Хесус Конде, представител на УНИЦЕФ за България, в рамките на която бе обсъден  
новият Двугодишен застъпващ се работен план на УНИЦЕФ България за периода 2016 – 
2017 г.  

На 29 ноември 2016 г. в МВнР се проведе среща на г-н Пламен Бончев, Генерален 
директор по глобалните въпроси в МВнР, с г-жа Мария Хесус Конде, представител на 
УНИЦЕФ за България. 

Бе осъществена координация с МВР във връзка с подготовката на 107-ма сесия на 
Съвета на Международната организация по миграция (5-8 декември 2016 г., Женева) 
и одобрението на изготвеното от ПП-Женева национално изказване за форума. 

Заместник-министър Румен Александров участва във второто за годината заседание 
на Националната комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ), проведено на 20 юли 
2016 г.  

МВнР координира съгласуването на българските позиции във връзка с два форума 
по линия на Световната здравна организация – третото заседание на Финансовия 
диалог (Женева, 31 октомври 2016 г.) и Форума на кандидатите за нов генерален 
директор на СЗО (Женева, 1-2 ноември 2016 г.), както и се включи в предварителната 
подготовка по някои от темите в дневния ред на 140-та сесия на Изпълнителния съвет 
на СЗО (Женева, 23 януари – 1 февруари 2017 г.) по линия на европейския 
координационен механизъм. 

МВнР оказа съдействие за подготовката и реализирането на българското участие в 
редица международни форуми, както следва: 

69-та Световна здравна асамблея (СЗА) – 30 май - 10 юни 2016 г., Женева; 59-та 
Редовна сесия на Комисията по наркотични вещества – 14 - 22 март 2016 г., Виена; 
Специална сесия на ОС на ООН, посветена на световния проблем с наркотиците 
UNGASS 2016,  19 – 21 април 2016 г., Ню Йорк; 105-тата Редовна сесия на 
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Международната конференция на труда (МКТ) - 30 май - 10 юни 2016 г., Женева; 
Среща на високо ниво по проблемите на ХИВ/СПИН, 8-10 юни 2016 г., Ню Йорк; 
Конференцията по предотвратяване на трафика на хора с цел  трудова експлоатация, 
Берлин, 7-8 септември 2016 г.; Осма сесия на Конференцията на страните по 
Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност, Виена, 17-
21 октомври 2016 г.; Официално представяне от Службата на ООН по наркотиците и 
престъпността на Глобалния доклад по трафика на хора - 2016 г., 21 декември 2016 г., 
Ню Йорк. 

 
ЮНЕСКО 
През м. май 2016 г. се навършиха 60 години от присъединяването на България към 

ЮНЕСКО. Подготовката за отбелязването на годишнината включваше изработване на 
Национален план за отбелязването й в течение на цялата 2016 г., който бе одобрен 
през м. март от специално създадената Междуведомствена работна група от 
представители на всички български институции, ангажирани с дейности на ЮНЕСКО. 
Планът включва 32 инициативи – конференции, концерти, изложби и състезания във 
всички сфери на дейност на ЮНЕСКО. Годишнината от членството на България в 
ЮНЕСКО бе отбелязана на 17 май с Празничен концерт на млади български лауреати 
на международни конкурси „Млади български таланти поздравяват света”, 
организиран от Клуб ЮНЕСКО „Леонардо Да Винчи”. 

През първото полугодие на 2016 г. Генералният директор на ЮНЕСКО направи 
няколко посещения в България, две от които бяха свързани със събития по линия на 
ЮНЕСКО – откриването на 25-ия Международен фестивал на маскарадните игри 
„Сурва” в гр. Перник и откриването на Глобален форум на жените лидери, организиран 
от Съвета на жените в бизнеса в България и ЮНЕСКО. Генералният директор на 
ЮНЕСКО беше и лектор на конференция „Цели за устойчиво развитие: по-добър свят 
до 2030”, организирана от ПанЕвропа – България, с подкрепата на Фондация „Фридрих 
Еберт” и Института за културна дипломация Берлин.  

През м. май 2016 г. се състоя Съвещателна мисия с участието на експерти от 
Секретариата на ЮНЕСКО по Програмата „Човекът и биосферата“ (MAB), за 
актуализиране на мрежата от биосферни резервати в България. Очакванията на 
ЮНЕСКО към България са да ревизира своята мрежа от 16 биосферни резервати и да 
адаптира онези, които имат потенциал да отговорят на съвременните изисквания, 
заложени в Севилската стратегия.  

На 20 юни 2016 г. се проведе заседание на Бюрото на НК за ЮНЕСКО, на което бяха 
номинирани 7-те български проекта, които ще бъдат представени за финансиране по 
Програмата за участие на ЮНЕСКО за периода 2016-2017 г. 

Началникът на отдел „ЮНЕСКО” взе участие в работата на 199-та сесия на 
Изпълнителния съвет на ЮНЕСКО и в Срещата на главните секретари на националните 
комисии за ЮНЕСКО /13-18 април 2016/ и в Третата междурегионална среща на 
Националните комисии за ЮНЕСКО /13-15 юни 2016 г., Шанхай, КНР/. Основни теми на 
дискусиите бяха подготовката на проекта на програма и бюджет на ЮНЕСКО за 2018-
2021 г. и ролята на Националните комисии за изпълнението на Дневния ред на ООН за 
устойчиво развитие до 2030 година. 

През м. октомври 2016 г. България издигна своята кандидатура за членство в 
Изпълнителния съвет на ЮНЕСКО за периода 2017-2021 г. 
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МВнР оказа активно съдействие на МОСВ за подготовката на документите за 40-та 
сесия на Комитета за световно наследство към ЮНЕСКО /м. юли, Истанбул и 
м.октомври, Париж/на която, със съдействието на МВнР, бе отворена за обсъждане 
точката от дневния ред, отнасяща се до НП „Пирин”. 

През м. ноември 2016 г. Генералният директор на ЮНЕСКО валидира юбилейна 
пощенска карта по повод 60-годишнината от присъединяването на България към 
ЮНЕСКО. 

По време на посещението си от 23 до 26 ноември г-жа Бокова се срещна с 
новоизбрания президент Румен Радев и с министъра на културата Вежди Рашидов. 

МВнР се включи в работата на 11-та сесия на Междуправителствения комитет за 
опазване на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО /Адис Абеба, Етиопия, 
28 ноември – 2 декември 2016 г./. 

 
Международната организация на франкофонията 
На 14 януари 2016 г. в МВнР се състоя среща на заместник-министър Румен 

Александров с Мария Никулеску, директор на Висшето училище на Франкофонията за 
администрация и управление (ВУФАУ). Бе обсъдена подготовката и подписването на 
Спогодба между правителството на Република България, Международната 
организация на Франкофонията и Университетската агенция на Франкофонията 
относно дейността на ВУФАУ, както и отбелязването с различни национални и 
международни инициативи на Деня на Франкофонията – 20 март. Бе разгледана 
възможността за предоставяне на допълнителни стипендии за български студенти за 
обучение във ВУФАУ. 

От страна на МВнР бе извършена необходимата координация на проведената през 
март Седмица на франкофонията в България (14-21 март 2016 г.). Най-важните 
събития, организирани и преминали с активното участие на Дирекция „Права на 
човека”, бяха колоквиумът в НС на тема „Силата на думите: мрежи, радикализация, 
осмиване” /14 март/, приемът в МВнР по повод деня на Франкофонията /15 март/ и 
тържественият концерт в зала „България” /17 март/. 

На 18 февруари се проведе среща между г-н Райко Райчев, генерален директор 
„Глобални въпроси”, и г-жа Шантал Морено, директор на Регионалното бюро на МОФ 
за Централна и Източна Европа (БРЕКО).  

От 23 до 25 май в София на официално посещение беше Генералният секретар на 
МОФ г-жа Микаел Жан. В рамките на визитата беше подписано Споразумението 
между правителството на Р България, Международната организация на 
Франкофонията /МОФ/ и Университетската агенция на Франкофонията /УАФ/ относно 
статута на Висшето училище на Франкофонията по администрация и управление в 
София.  

На 21 юни 2016 г. в Париж бе подписано Споразумението за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ между Министерство на външните работи на 
Република България и Международната организация на франкофонията. 
Споразумението урежда предоставянето за първи път от българска страна на целеви 
принос към МОФ, с който се цели страната ни да подкрепи две инициативи, 
разработени съвместно с Франкофонския регионален център за Централна и Източна 
Европа като продължение на взетите решения по време на ХV-та Среща на най-високо 
равнище на МОФ и по-специално  „Стратегия за младежта”.  През октомври и ноември 
бяха реализирани два младежки форума в изпълнение на подписаното Споразумение. 
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На 30 ноември успешно приключи Програмата на Международната организация 
на франкофонията /МОФ/ „Национална франкофонска инициатива“ /НФИ/ за 2016 г. 

 
5. Участие на България в Организацията за сигурност и сътрудничество в 

Европа и регионални формати и инициативи за сигурност 
 

ОССЕ 
През 2016 г. МВнР участва активно в дейността на Организацията за сигурност и 

сътрудничество в Европа (ОССЕ), както и в регионалните инициативи и механизми за 
сътрудничество в областта на сигурността и отбраната в ЮИЕ и в Черноморския регион, 
с оглед по-нататъшното утвърждаване на ролята на Република България в укрепването 
на сигурността и стабилността в Европа, в предотвратяването на конфликти и 
урегулирането на кризи.  

Извършена бе необходимата подготовка за посещения на високо и най-високо 
равнище, реализирани през отчетния период: 

- 26-та Годишна среща за оценка на изпълнението на задълженията в областта на 
политико-военното измерение на ОССЕ (Виена, 1-2 март 2016 г.).  

- Официално посещение на Генералния секретар на ОССЕ, посланик Ламберто 
Заниер в София в периода 31 май – 1 юни 2016 г., по покана на Президента на Р 
България за участие в Срещата на върха на държавните и правителствени 
ръководители на страните-участнички в ПСЮИЕ. 

-  Участие на българската делегация в Годишната конференция-преглед на ОССЕ по 
въпросите на сигурността (Виена, 28-30 юни 2016 г.).  

-  Участие на българската делегация, водена от министър Даниел Митов, в 
Неформалната среща на министрите на външните работи на държавите-участнички в 
ОССЕ (Потсдам, 1 септември 2016 г.). 

- В тясна координация с Министерството на отбраната и ПП-Виена бе подготвено 
българското участие в петата Конференция-преглед по Договора за обикновените 
въоръжени сили в Европа (ДОВСЕ), която се проведе на 27 септември във Виена. 

- Р България се присъедини към Групата на сходно мислещите държави за 
възстановяване на диалога по контрол на конвенционалните оръжия. България 
участва в изработването на министерска декларация в подкрепа на възобновяване на 
режима по конвенционалните оръжия в Европа, която бе лансирана на 25 ноември 
2016 г. в Берлин. 

- Участие на българската делегация в 23-то заседание на Съвета на министрите на 
външните работи на ОССЕ (Хамбург, 8-9декември 2016 г.). МВнР подготви българското 
участие в съпътстващо събитие в рамките на Министерската среща на ОССЕ в 
Хамбург, посветено на контрола на конвенционалните въоръжения. 
 Продължи активната работа по представянето на българската позиция в различни 
формати на експертно ниво: Конференцията на тема „Три измерения на 
информационните и телекомуникационните технологии” (Берлин, 20 януари 2016 г.); 
Семинара на високо ниво по военните доктрини (Виена, 16-17 февруари 2016 г.); 
консултациите по Договора за установяване на режима „Открито небе” (Берлин, 15-16 
март 2016 г.).  

В рамките на координационния механизъм на ЕС към ОССЕ бяха отстоявани 
българските позиции по различни инициативи на ЕС за подобряване дейността и 
укрепване на авторитета на ОССЕ като регионална организация за сигурност и 
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сътрудничество в Европа, като бе осигурен български принос във формирането на 
общи позиции в трите измерения на сигурността.  

По инициатива на Украйна бяха проведени няколко кръга двустранни консултации 
с искане за подкрепа на предложението на Президента на Украйна за разполагане на 
въоръжена полицейска мисия на ОССЕ, която да подпомогне гарантирането на 
сигурността в Източна Украйна.  

Оказани бяха съдействие и координация при определянето и обявяването на 
национална точка за контакт и лице за контакт със съществуващите официални 
национални структури по въпросите на киберсигурността, в изпълнение на Мерките за 
укрепване на доверието (МУД) в сферата на информационните и комуникационни 
технологии (ИКТ) на ОССЕ.  

Изготвена бе консолидирана информация на Р България по изпълнение на Кодекса 
на поведение в областта на политико-военните аспекти на сигурността, която бе 
представена на държавите-участнички в ОССЕ и Центъра за предотвратяване на 
конфликти на ОССЕ.  

 МВнР предостави на Министерството на отбраната (МО) позиции и 
информационни материали във връзка с подготовката на официалните посещения на 
министъра на отбраната на Р България в Румъния и Хърватия. Оказано бе съдействие 
за участието на представители на МО в Петата годишна среща и неформален семинар 
по Кодекса за поведение в областта на политико-военните аспекти на сигурността на 
ОССЕ (Виена, 21-22 юни 2016 г.) и в Конференцията на тема: „От конфронтация към 
сътрудничество: възстановяване на сътрудничеството в сигурността е Европа” (Берлин, 
23-24 юни 2016 г.), проведена в рамките на Дните на сигурността на ОССЕ.  

МВнР съдейства за координиране на българското участие в семинара „Ефективни 
наказателно-правни средства в страните-членки на ЕС за противодействие на 
тероризма, основани на върховенството на закона: българският опит” (Виена, 17 
октомври 2016 г.), организиран от Постоянното представителство на Република 
България към ООН, ОССЕ и други международни организации във Виена, съвместно с 
Отдела за транснационални заплахи и Германското председателство на ОССЕ в рамките 
на Работната програма на комуникационната стратегия на Република България за 
Европейския съюз за 2016 г.  

Оказано бе съдействие за координирането на българското участие в регионалния 
семинар „Разширяване и засилване на трансграничното сътрудничество по 
отношение на престъпленията, свързани с незаконната миграция в Западните 
Балкани“, организиран от Секретариата на ОССЕ (31 август - 1 септември 2016 г., 
Подгорица, Черна гора). В организираната от звеното за гранична сигурност и 
управление на отдела за транснационални заплахи на ОССЕ конференция, на тема: „В 
подкрепа на развитието и устойчивостта на регионалния механизъм за сътрудничество 
чрез разширяване на капацитета на Центровете за сътрудничество между полицията и 
митниците в региона на Югоизточна Европа“ (Скопие, 25 – 26 октомври 2016 г.) и 
семинара „Делимитационни и демаркационни практики в пространството на ОССЕ” 
(Виена, 1 – 3 ноември 2016 г.). 

Съвместно с Постоянното представителство на Р България към ООН, ОССЕ и други 
международни организации във Виена, МВнР  подготви Българското председателство 
на Съвместната консултативна група по Договора за обикновените въоръжени сили в 
Европа (СКГ по ДОВСЕ),което се проведе в периода от 5 септември до края на 2016 г. 



95 
 

Предприети бяха необходимите действия по изготвянето на обща позиция относно  
кандидатурата на Италия за Председателство на ОССЕ през 2018 г. 

Оказано бе съдействие на Постоянната делегация на Народното събрание в 
Парламентарната асамблея (ПА) на ОССЕ за участието в 15-та зимна сесия (Виена, 25-
26 февруари 2016 г.), в Есенната сесия(Скопие, 29 септември – 2 октомври)   и в 25-та 
Годишна сесия на Асамблеята (Тбилиси, 1-5 юли 2016 г.), както и за участието на 
нейни членове в мисията за наблюдение на парламентарните избори в Казахстан на 
20 март 2016 г. 

МВнР оказа съдействие при подготовката на участието на представители на МО в 
Годишните обмени на информация по ДОВСЕ и ВД 2011, срещата на Началниците на 
Центровете за контрол на въоръженията и 73-то заседание на Групата по 
комуникации на ОССЕ (Виена, 13 – 15 декември 2016 г.). 

 
Участие на България в регионални формати за сигурност 
В качеството си на страна член на НАТО и ЕС, както и в защита на националните си 

интереси, Република България продължи отговорно да участва в инициативите и 
форматите за регионална сигурност и сътрудничество в Югоизточна Европа и в 
Черноморския регион. България отстоява последователно балансираната позиция за 
запазване на съществуващите формати на регионално сътрудничество в областта на 
сигурността и гарантиране на тяхната функционалност. 

През 2016 г. България продължи да съдейства за превръщането на Процеса на 
срещи на министрите на отбраната от Югоизточна Европа (SEDM) в основен форум за 
сътрудничество и диалог по въпроси на регионалната сигурност и отбрана, 
включително чрез подкрепа на усилията на страните от региона за засилване на 
процесите на интеграция в евро-атлантическите структури.  

България участва конструктивно в дейността на Многонационалните мирни сили за 
Югоизточна Европа (ММСЮИЕ), относно параметрите на бъдещите мисии на Бригада 
Югоизточна Европа (БРЮИЕ). МВнР изготви и предостави на МО становище по 
актуални проекти, по които България има водеща роля и оказа съдействие за участието 
на представители на МО в срещи на Политико-военния направляващ комитет и 
Координационния комитет на SEDM (Истанбул, 30 март – 1 април 2016 г.).  

Представена бе българската позиция по предложението и концепцията на Украйна 
за създаване на нов формат за сътрудничество в областта на сигурността в Черно 
море. 

Изготвено и предоставено бе на МО координиращо становище относно предаването 
на ротационното командване на Оперативната група за военноморско 
сътрудничество в Черно море (BLACKSEAFOR), след отказа на Румъния да поеме 
командването, съобразно установените ред и практика. 

МВнР изготви и предостави на МО позиции и информационни материали във връзка 
с подготовката на участието на министъра на отбраната на Република България в 
Ежегодната среща на министрите на отбраната във формат Процес на срещи на 
министрите на отбраната на страните от Югоизточна Европа (SEDM) (Рим, 17 и 18 
октомври 2016 г.).  

Дипломатическата служба координира подготовката и българското представяне на 
14-та Редовна годишна среща по Документа за мерките за укрепване на доверието и 
сигурността (МУДС) във военноморската област в Черно море (Виена, 17 ноември 
2016 г.). 
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6. Международно право и юридически въпроси 
Участие в международни формати по международни правни въпроси 

 В периода 1 януари – 30 юни 2016 г. представител на МВнР взе участие в 
извънредни заседания на Смесената българо-турска гранична комисия за Сектор „А” 
/м. април в гр. Бургас, м. май в гр. Къркларели, Турция/, сектор „Б” /м. март в гр. 
Одрин/. Основна тема беше изграждането от българска страна на възпрепятстващо 
защитно съоръжение по общата държавна граница. На 1 септември 2016 г. в гр. Анкара 
се състоя двустранна експертна среща между представители на МВР и МВнР на 
Република България и Република Турция по въпросите на нелегалната миграция. По 
време на разговорите бяха обсъдени следните въпроси: Обратно приемане на лица, 
преминали нелегално държавната граница; Излъчване на взаимно съгласувани наряди 
по линията на държавната граница; Функциониране на тристранния координационен 
център за полицейско и митническо сътрудничество на ГКПП „Капитан Андреево”. 
 По покана на беларуската страна в периода 11-12 април 2016 г. в гр. Минск се 
проведоха консултации между МВнР на Република България и МВнР на Република 
Беларус по въпросите на инвентаризацията на договорно-правната база на 
двустранните отношения. В резултат на проведените консултации бе подписан 
Протокол за консултации между делегациите на двете страни по международноправни 
въпроси, съставен на 12 април 2016 г. в гр. Минск. 
 През месец февруари и месец юли 2016 г. се състояха 9-та и 10-та среща на 
работните групи на министерствата на външните работи на Република България и 
Република Македония по Договора за приятелство, добросъседство и 
сътрудничество. 
 На 22 декември 2016 г. се проведе среща с представител на посолството на 
Република Сърбия в София. Сръбската страна предложи сключване на двустранен 
договор между Република България и Република Сърбия относно работата на 
членовете на семействата на дипломатическите и консулските мисии и представи 
проект на Споразумение в тази връзка. 
 На 14 и 15 юли 2016 г. представители на МВнР участваха в международната 
експертна среща за обсъждане на проекта на Споразумение за създаване на 
международен транспортен коридор „Персийски залив-Черно море”. 
 МВнР продължи работата си и по кандидатурите за член на Комисията по 
международно право („КМП”) за периода 2017-2021 г. на изборите, които  се 
проведоха в рамките на 71-та сесия на Общото събрание  на ООН в Ню Йорк през 2016 
г., и по кандидатурите за съдия в Международния наказателен съд („МНС”) на 
изборите, които ще се проведат през м. декември 2017 г. в рамките на ХVI-та сесия на 
Събрание на държавите, страни по Римския статут („РС”) на МНС. 
 Представител на МВнР участва в работата на пленарните заседания, работните групи 
и неформалните обсъждания, които се проведоха в рамките на Шести (юридически) 
комитет на ОС на ООН по време на 71-та сесия на ООН, в периода 11-21 октомври 
2016 г. 
 Представители на МВнР участваха в заседанията на специализираните работни 
групи към Съвета на ЕС  “Международно публично право” („COJUR”), "Международно 
публично право - Международен наказателен съд" („COJUR-ICC”) и “Морско право” 
(„COMAR”). 
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Международно морско право 
 Представители на МВнР участваха в проведените в рамките на 2016 г. две сесии на 
Подготвителния комитет („PrepCom”), предшестващ свикването на 
междуправителствена конференция под егидата на ООН за изработването на 
международен правно-обвързващ инструмент по Конвенцията на ООН по морско 
право („UNCLOS”) за запазване и устойчиво използване на морското биологично 
разнообразие в зоните извън национална юрисдикция („BBNJ”).  
 Участие в семинар относно санкционните политики на ЕС и ООН, проведен през 
месец април в делегацията на ЕС към ООН в Ню Йорк. Основните теми бяха: работни 
методи и обмяна на информация в рамките на ЕС, Ефективно въвеждане в правото на 
ЕС на Резолюциите на СС на ООН, Въвеждане в правото на ЕС на санкционните режими 
на ООН спрямо КНДР, Борбата с тероризма и свързаните с нея рестриктивни мерки. 
 Взето бе участие в 26-та среща на държавите, страни по Конвенцията на ООН по 
морско право от 1982 г. („UNCLOS”) през месец юни в Ню Йорк. От страна на България 
бе направено изказване за признаването от нашата страна на юрисдикцията на 
Трибунала по морско право.  
 Участие в 103-та сесия на Юридическия комитет на Международната морска 
организация („IMO”) в периода 8 - 10 юни 2016 г. в Лондон. Разгледани бяха основни 
теми като обезпечаването на финансовата сигурност при искове относно изоставяне на 
морски лица и отговорността на корабособствениците по отношение на договорни 
искове за причинена смърт и телесна повреда в светлината на Международната 
трудова конвенция от 2006 г., справедливото третиране на морските лица в случай на 
морски инцидент, пиратството, преглед на статуса на конвенциите и други 
международни договори, приети в резултат на работата на Юридическия комитет.  
 Представител на МВнР взе участие в проведената в периода 3-22 юли 21-ва сесия, 
организирана от Академията по морско право и политика в Родос (Гърция). Сесията е 
организирана под формата на триседмичен курс, чиято основна цел е да се насърчи 
върховенството на правото в областта на морета и океаните чрез стриктно прилагане и 
универсално признаване на Конвенцията на ООН по морско право от 1982 г.  

 
Международни правни въпроси на борбата с  тероризма 

 През 2016 г. МВнР подготви българското участие в работата на 30-то и 31-то 
заседание на Експертния комитет на Съвета на Европа срещу тероризма 
(„CODEXTER”) и 10-то и 11-то заседание на Групата на държавите-страни по 
Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма.  
 През месец май представител на МВнР взе участие в 25-та редовна сесия на 
Комисията по предотвратяване на престъпността и наказателното правосъдие 
(„CCPCJ”), проведена в гр. Виена. В рамките на сесията бе извършен преглед на 
изпълнението на Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана 
престъпност, Конвенцията на ООН срещу корупцията, както и на международните 
инструменти за превенция и борба с тероризма.  
 Служител на МВнР взе участие в Осмата сесия на Конференцията на страните по 
Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност (Виена, 17-
21 октомври 2016 г.). Бяха разгледани следните основни теми: преглед на 
изпълнението на Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана 
престъпност; прилагането на Конвенцията и Протоколите към нея (нелегален трафик на 
мигранти по суша, море и въздух, огнестрелни оръжия, трафик на хора, особено жени и 
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деца); разгледани са тежките форми на престъпна дейност, както и механизмите за 
международно сътрудничество при противодействието им. 

 
Дунавска комисия 

 МВнР наблюдава и координира българското участие в Дунавската комисия, като 
представител на министерството участва в редовните заседания на Работната група по 
юридическите и финансовите въпроси към Дунавската комисия („ДК”) в гр. 
Будапеща, Унгария (10-13 май 2016 г. и 22-25 ноември 2016 г.). По време на 
заседанието бяха разгледани следните основни теми: финансови и юридически 
въпроси, свързани с дейността на ДК,  планиране на последващите действия, както и 
международното сътрудничество на ДК. 
 През отчетния период представител на МВнР взе участие по време на 86-та и 87-та 
сесия на ДК, проведени съответно на 8 юни 2016 г. и 14 декември 2016 г. в гр. 
Будапеща, Унгария. 

 
Международен наказателен съд 
През м. юни МВнР осъществи координацията и взе участие в среща в 

Министерството на правосъдието на г-н Тод Бухвалд, Специален координатор за 
глобалното наказателно правосъдие към Държавния департамент на САЩ, с г-жа 
Вергиния Мичева-Русева, заместник-министър на правосъдието, относно дискутиране 
на разширяването на юрисдикцията на МНС по РС с престъплението агресия и 
запознаване с американската позиция по въпроса. 

Представител на МВнР взе участие в проведената в периода 16-24 ноември в Хага 
14-та сесия на Събранието на държавите-страни по РС на МНС. В дневния ред на 
Сесията бяха включени следните въпроси: избор на 6-ма членове на Комитета по 
бюджет и финанси; представяне и обсъждане на докладите за дейността на МНС, за 
дейността на Бюрото на Събранието на държавите-страни по РС, за дейността на Борда 
на директорите на Фонда за жертвите; обсъждане и приемане на бюджета на МНС за 
2017 г.; изменения на РС и ППД; сътрудничество с МНС; подобряване на ефективността 
и ефикасността на съдебните процедури; реформа на работните методи на 
субсидиарните структури на Събранието и др. Приети бяха резолюции относно 
бюджета, сътрудничеството, постоянните помещения на Съда, изменения на ППД и 
ежегодната всеобхватната резолюция за МНС и Събранието на държавите-страни по 
РС. 

 
Участие на България в международни договори 
Специфична дейност на МВнР, която има текущ характер, е депозитарната 

функция, както и информационно-правно и техническо обслужване във връзка с 
участието на България в международни договори и в международни форуми. През 
отчетния период бяха осъществени следните дейности: регистриране в картотеката на 
новопостъпили оригинали на двустранни (70 бр.) и текстове на многостранни 
договори (24 бр.); изготвени пълномощни за подписване на международни договори 
и за участие на български делегации в международни форуми (112 бр.); оказване на 
съдействие в подготовката по подписването на двустранни междудържавни, 
междуправителствени и междуведомствени договори; изпращане на ноти до 
акредитираните в София дипломатически представителства и грами до 
дипломатическите представителства на Република България в чужбина с указания за 
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връчване на ноти във връзка с влизането в сила, прекратяването, поправки, изменение 
и др. на двустранни международни договори (42 бр.) и съответна кореспонденция с 
министерствата и ведомствата; изготвяне на ратификационни документи и 
уведомления за изпълнени вътрешноправни процедури за влизане в сила на 
многостранни договори (20 бр.), декларации на Република България по многостранни 
договори (2 бр.); обнародвани в „Държавен вестник” международни договори от 
компетенцията на МВнР (10 бр.); и др. 

 
Право на ЕС и процесуално представителство пред Съда на ЕС 

 В периода 1 януари – 31 декември 2016 г. по дело срещу Република България за 
установяване на неизпълнение на задължения, произтичащи от правото на Съюза 
(Дело С-488/15 в областта на околната среда и по-конкретно относно фините прахови 
частици) МВнР изготви и представи от името на Правителството на Република България 
на Съда на Европейския съюз дуплика и мотивирано искане за провеждане на 
съдебно заседание за изслушване на устните състезания. Беше изготвено и устно 
изказване, като служители в МВнР участваха в съдебното заседание по делото. 
 МВнР изготви и представи от името на Правителството на Република България на 
Съда на Европейския съюз: процесуални документи по дело СТАНОВИЩЕ 1/15 
относно съвместимостта с Договорите и Хартата на основните права на Европейския 
съюз на предвиденото Споразумение между Канада и Европейския съюз относно 
предаването и обработката на резервационни данни на пътниците бяха представени 
писмени отговори на въпроси; писмени бележки по дело СТАНОВИЩЕ 2/15 относно 
компетентността на Европейския съюз да сключи Споразумението за свободна 
търговия с Република Сингапур; процесуални документи по пет дела, образувани на 
основание преюдициални запитвания от български съдилища - по Дело С-406/15 във 
връзка със забраната за дискриминация бяха представени писмени отговори на 
въпроси; по Дело С-576/15 (в областта на данъка върху добавената стойност („ДДС”)), 
Дело С-132/16 (също относно ДДС), Дело С-224/16 (свързано с митническия режим 
„транзит”) и Дело С-347/16 (в областта на енергетиката) бяха представени писмени 
бележки; по Дело С-224/16 беше представено и мотивирано искане за провеждане на 
съдебно заседание за изслушване на устните състезания. 
 През отчетния период Съдът на Европейския съюз постанови решение по дело 
срещу Република България за установяване на неизпълнение на задължения, 
произтичащи от правото на Съюза (Дело С-141/14 в областта на околната среда и по-
конкретно относно изпълнението на изисквания на Директивата за птиците, 
Директивата за местообитанията и Директивата за оценката на въздействието върху 
околната среда в района на полуостров Калиакра). По това дело немалка част от 
исканията на Европейската комисия са отхвърлени от Съда на Европейския съюз. 
Също така Съдът постанови съдебни актове по дела, образувани по преюдициални 
запитвания на български юрисдикции, в които българското правителство участва 
(Дело С-355/14, което касае облагането с акциз на енергийните продукти; Дело С-
129/15 в областта на обществените поръчки; Дело С-576/15 в областта на ДДС.  
 В рамките на Работна група № 32 „Съд на Европейския съюз” и механизма по 
Постановление № 85 на Министерския съвет за координация по въпросите на 
Европейския съюз („ПМС № 85”) бяха изготвени: указания за КОРЕПЕР II; три рамкови 
позиции по три проекта за изменения на Процедурния правилник на Общия съд на 
Европейския съюз; рамкова позиция по проект за изменение на Процедурния 
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правилник на Съда на Европейския съюз; позиция относно замяната на един от 
членовете на комитета, създаден на основание чл. 255 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз; позиция относно назначаване на трима съдии 
в Съда на публичната служба на Европейския съюз - в резултат на усилия, продължили 
години, беше прието решение на Съвета на Европейския съюз за назначаване на 
български гражданин за съдия в Съда на публичната служба на Европейския съюз, в 
който има само седем съдии; четири позиции относно назначаване на съдии в Общия 
съд на Европейския съюз в контекста на реформата на тази юрисдикция и на 
частичната подмяна на нейния състав. 
 Беше изготвено писмо от името на Постоянния представител на Република 
България към Европейския съюз до Генералния секретар на Европейската комисия 
във връзка с блокирането на граничните контролно-пропускателни пунктове между 
Република България и Република Гърция от страна на гръцки земеделски 
производители. Беше изготвено и предоставено на Министерството на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията и на Министерството на икономиката 
предложение за съдържанието на жалба от Правителството на Република България 
срещу Република Гърция на основание чл. 259, параграф 2 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз.  
 Беше изготвено и представено предложение за допълване на Вътрешните правила 
за дейността на Съвета по европейските въпроси с нов раздел, посветен на позициите 
по дела пред Съда на Европейския съюз. 
 Служители в МВнР участваха в две срещи на процесуалните представители на 
правителствата на държавите членки пред Съда на Европейския съюз, организирани 
по инициатива на нидерландското ротационно председателство на Съвета на 
Европейския съюз. 
 Представител на МВнР участва в среща на членове на Съда и на Общия съд с 
процесуалните представители на държавите членки и на институциите на 
Европейския съюз пред Съда на Европейския съюз. 
 Извън посочените по-горе дела, в които Република България участва, в МВнР и през 
2016 г. продължи да се работи по дела, докато в съответствие с ПМС № 85 се вземе 
решение българското правителство да не представи писмени бележки. Работи се по 
осем дела, шест от които по преюдициални запитвания от български съдилища и две - 
по преюдициални запитвания от юрисдикции в други държави членки. Също така се 
работи по четири дела, образувани на основание български преюдициални 
запитвания, по които сроковете за представяне на писмени бележки изтичат през 
2017 г.  

 
Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програми – Програма 7 
 

№ 
1100.03.03 - Бюджетна програма „Многостранно 

сътрудничество“ 
(в лева) 

Закон                     
2016 г. 

Уточнен план 
31.12.2016 г. 

Отчет 
31.12.2016 г. 

І. Общо ведомствени разходи: 460 000 309 996 309 255 

     Персонал 0 0 0 

     Издръжка 460 000 309 996 309 255 

     Капиталови разходи 0 0 0 
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1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 460 000 309 996 309 255 

     Персонал 0 0 0 

     Издръжка 460 000 309 996 309 255 

     Капиталови разходи 0 0 0 

2 
Ведомствени разходи по други бюджети и сметки 

за средства от ЕС  
0 0 0 

     Персонал       

     Издръжка       

     Капиталови разходи       

ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета  13 755 900 15 740 493 15 071 512 

  
1. Разходи за членски внос и участие в нетърговски 

организации и дейности 
8 755 900 9 349 179 9 094 922 

  
2. Субсидии  и други текущи трансфери за юридически 

лица с нестопанска цел 
  14 000 14 000 

  

3. Дейност "Предоставяне на хуманитарна помощ към 
36 страни сред които държавите от Африканския рог; 
регионът на Сахел, вкл. територии от Мали, Нигер и Чад; 
Северен и Южен Судан, Палестина, Сирия и Ирак" 

5 000 000 6 377 314 5 962 590 

ІІІ. 
Администрирани разходни параграфи по други бюджети 
и сметки за средства от ЕС 

0 0 0 

          

  Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): 13 755 900 15 740 493 15 071 512 

          

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 13 755 900 15 740 493 15 071 512 

          

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 14 215 900 16 050 489 15 380 767 

  Численост на щатния персонал       

  Численост на извънщатния персонал       

     

* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС по 
програмата според целта, основанието/характера им и източника на финансиране 

** Описание на администрираните разходни показатели по програмата, вкл. проектите, според 
целта, основанието/характера им и източника на финансиране 

 
Организационни структури, участващи в програмата 
В изпълнението на програмата участват Министърът на външните работи, 

Политическия кабинет, Генерална дирекция „Глобални въпроси”, дирекция „ООН и 
сътрудничество за развитие”, дирекция „Международно право и право на ЕС” и 
дирекция „Права на човека”, Съвет „Международно сътрудничество за развитие”, 
председателстван от Министъра на външните работи и междуведомствена работна 
група „Политика на развитие”, създадени с Постановление на Министерския съвет № 
234 от 1 август 2011 г. 

Координационен съвет по участието на Република България в дейността на Съвета 
на Европа, създаден с РМС № 5 от 7 януари 1992 г. 

Целеви стойности по показателите за изпълнение* 
*Индикаторите са описани в текста 
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Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на 
целите на програмата 

Вж. Програма 5 
Информация за наличността и качеството на данните 

- Информации и отчети за дейността на МВнР и ЗП; 

- Отчети на организационните единици които участват в програмата; 

- Информации, паметни бележки от срещи/събития на двустранна и 
многостранна основа;  

- Постановения и Решения на МС; 
Отговорност за изпълнението на програмата 
Програмен ръководител е определен от Министъра на външните работи съгласно 

Заповед на Министъра на външните работи № 95-00-28/ 30.01.2014 г. 
 

Програма 8 „Европейска политика” 

Степен на изпълнение за заложените в програмата цели 
В рамките на Програма „Европейска политика” Министерство на външните работи 

осъществява всички дейности, които да допринесат за реализиране на 
външнополитическите приоритети на страната, в т.ч. по формулираните в съответствие 
със структурата на програмното бюджетиране, реализирани в рамките на програмата 
дейности: 

- МВнР провеждаше целенасочена и последователна политика, насочена към 
координирано и последователно изпълнение на национални цели и приоритети на 
членството на Република България в Европейския съюз в съчетание с възможностите на 
двустранното европейско сътрудничество. 

- В рамките на Програма 8 се реализираха необходимите дейности, свързани със 
защита на националните позиции и интереси в разработването на политиките на ЕС, 
сред които: политиките в областта на миграцията и бъдещето на ЕС, разширяването, 
реформиране на Икономическия и паричен съюз, присъединяване на България към 
еврозоната, кохезионна политика, икономически растеж и др.  

- Отношенията със страните ЮИЕ и развитието на регионалното сътрудничество като 
предпоставка за стабилност и икономически просперитет на страната и региона като 
цяло продължиха да са ключово направление във външната политика на България, 
съгласно формулирания правителствен приоритет за политика на подкрепа за 
евроатлантическата интеграция на Западните Балкани при ясна защита на правата и 
законните интереси на българските общности. Усилията на МВнР бяха насочени както 
към изготвянето на принос от страна на България при разработването на политиките на 
ЕС към региона, така и към интензифициране на двустранния диалог с отделните 
държави.  

 
Осъществени дейности/постигнати резултати 
 

1. Участие на България в институциите на Европейския съюз като цяло 
Подготовка на българското участие в заседанията на Европейския съвет 
През 2016 г. Министерството на външните работи участва активно в подготовката на 

българското участие по темите от дневния ред на  заседанията на Европейския съветна 
18-19 февруари, 17-18 март, 28-29 юни, 20-21 октомври и 15 декември. Също така се 
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проведе неформална среща на 27-те държавни и правителствени ръководители на 16 
септември в Братислава. 

Дискусиите на заседанията бяха насочени основно към най-актуалните теми, 
характерни за отчетния период – миграционния поток към Европа и свързаните с него 
предизвикателства, както и втората основна тема - въпросите, произтичащи от 
резултатите от референдума във Великобритания относно бъдещото й излизане от 
Европейския съюз. 

По темата за миграцията – на заседанието на Европейския съвет на 17-18 март т.г. 
беше постигнато Споразумение между ЕС и Турция за преодоляване на  миграционния 
натиск към Европа в резултат на нестабилната ситуация в Сирия и останалите страни от 
региона. Прилагането на Споразумението стартира на 4 април т.г. с първите случаи на 
връщане на незаконни мигранти от Гърция в Турция и със случаите на презаселване на 
лица в нужда от международна закрила от Турция в ЕС.  

Приетата на срещата на държавните и правителствените ръководители на ЕС-27 в 
Братислава Декларация отразява последователното разбиране на България, че 
осигуряването на пълен контрол върху външните граници на ЕС е първостепенна 
задача на Съюза. На срещата е поет също така ангажимент за продължаваща подкрепа 
за държавите-членки на предна линия, което е особено важно за България, която 
полага систематични усилия за доброто управление на една от най-чувствителните 
граници на ЕС и за преодоляването на вторични миграционни потоци, като по този 
начин допринася за сигурността на целия Съюз. В съответствие с направената заявка от 
България, на страната ни  беше отпуснато финансиране по Фонд „Вътрешна сигурност” 
и фонд „Убежище, миграция и интеграция” на обща стойност 160 милиона евро, които 
са насочени за засилване на капацитета за охрана на външната границата с техника, 
автомобили и жива сила. 

Акцент на заседанието на Европейския съвет на 20-21 октомври беше защитата на 
външните граници на ЕС, мерките за овладяване на миграционните потоци в 
Централното Средиземноморие и засилването на контрола върху миграционните 
потоци по маршрута на Източното Средиземноморие. Важните за България моменти 
включваха влизането в сила на 6 октомври 2016 г. на Регламента за Европейската 
служба за граничен контрол и брегова охрана и решението от форума в Братислава за 
отпускане на допълнителна финансова помощ за България за управление на 
миграционния натиск по външните граници на ЕС. Европейската служба за граничен 
контрол и брегова охрана започна своята работа от българо-турската граница в 
присъствието на еврокомисар Димитрис Аврамопулос на 6 октомври 2016 г., което 
представлява изключително важна конкретна проява на сътрудничество, взаимно 
доверие и отговорност. 

Дискусията на Европейския съвет на 15 декември 2016 г. се фокусираха върху 
вътрешните и външните аспекти на миграционната политика на ЕС. Европейският съвет 
потвърди заключенията от м. октомври 2016 г. относно маршрута на миграционни 
потоци през Източното Средиземноморие и потвърди своята ангажираност за 
изпълнението на Споразумението ЕС – Турция. Беше направена оценка на 
Партньорската рамка по миграция и постигнатите резултати по отношение на 
споразуменията с петте избрани африкански държави от гледна точка на пристиганията 
и връщанията, като се обсъди възможното разширяване на обхвата на Рамката за 
партньорство към други страни. Въз основа на Доклад на Председателството, отново се 
обсъди въпросът за реформата на Общата европейска система за убежище, 
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включително по отношение на това как да се прилагат принципите на отговорност и 
солидарност в бъдеще. В частта “Сигурност” Европейският съвет през м. декември 2016 
г. обсъди насоки за по-нататъшното изпълнение на Дневния ред за сигурност, 
включващ борбата с тероризма, оръжията, борбата срещу изпирането на пари, 
системните проверки по външните граници на Съюза, Системата Вход/Изход и 
Европейска система за информация и одобрение на пътуванията (ETIAS). Страната ни 
представи аргументите си за получаване на пасивен достъп до ВИС и  за въвеждане на 
единен калкулатор за престоя на граждани на трети страни на територията на ЕС. 
България подчерта, че този въпрос има значително въздействие по отношение на 
сигурността на ЕС и управлението на миграционните потоци. 

Подготовка на българското участие в проведени заседания на Съвет „Общи 
въпроси” 

За подготовката на българското участие в заседанията на Съвет „Общи въпроси“, 
дирекция „Политики и институции на ЕС” в Министерството на външните работи 
отчиташе информацията, постъпваща от Постоянното представителство на Република 
България към ЕС, от ресорните дирекции на МВнР, от компетентните български 
министерства и ведомства, от посолствата на България в държавите членки на ЕС, както 
и от посолствата на държавите членки на ЕС в София.  

През отчетния период от дирекция „ПИЕС” бяха подготвени общо девет редовни 
заседания на Съвет „Общи въпроси”. На тези заседания българската страна бе 
представлявана от заместник министър-председателя по координация на европейските 
политики и институционалните въпроси (в съответствие с ПМС № 85/2008 г.) 

По темите за разширяване на ЕС и процеса на стабилизиране и асоцииране 
българската страна бе представлявана от министъра на външните работи, както и от 
заместник министър-председателя през месец декември.  

Дирекция „ПИЕС” съвместно с други компетентни дирекции в МВнР подготвяше 
необходимите проекти на изказвания по темите от дневния ред на съответното 
заседание, както и аналитични, информационни и справочни материали, за нуждите на 
заместник министър-председателя. Подготвени бяха и докладите за и от заседанията, 
както и проектите на позиции на българската страна, за внасяне от заместник-министър 
председателя за одобрение от  Министерския съвет. 

През отчетния период Съвет „Общи въпроси”, подготвяйки заседанията на 
Европейския съвет, проведе предварително обсъждане по темите за неговите 
заседания. Приети бяха и решения от законодателен характер, съгласно правната 
уредба на Съюза.  

 
Двустранни консултации по въпросите на ЕС 
Двустранните консултации по въпросите на Европейския съюз (на всички равнища) 

бяха част от дейностите, допринасящи по най-ефективен начин за реализиране на 
националните интереси по важни за страната въпроси. Те се осъществяваха в рамките 
на двустранни визити на ниво президент, министър-председател, министър на 
външните работи, както и самостоятелно – на равнище министър, ресорен заместник-
министър, генерален директор по европейските въпроси, постоянен секретар и 
директор на дирекция.  

МВнР допринасяше с аналитични, информационни и справочни материали по 
европейски въпроси за срещи и посещения на високо и най-високо равнище. В тази 
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насока, следва да се подчертае, че през този период европейската тематиката беше 
основна тема практически на всички срещи, проведени в и извън страната. 

 
Принос към политиката на разширяване на ЕС 
През 2016 г. МВнР продължи да участва активно във формулирането и 

подсигуряването на последователност в българските национални позиции по 
преговорния процес със страните, преговарящи за членство в Европейския съюз 
(Сърбия, Турция и Черна гора), съобразно с принципите и условията на политиката на 
разширяване и при отчитане на спецификите на националния интерес. От българска 
страна МВнР ръководеше и координираше съгласувана политика, както и 
своевременното разработване и одобрение на националните рамкови позиции по 
темите от дневния ред на работна група „Разширяване и страни, преговарящи за 
членство”, заседаваща в Брюксел. На 31 май 2016 г. дирекция „ПИЕС” организира и 
проведе в МВнР  присъствено заседание на Работна група № 30 „Разширяване на ЕС” 
към Съвета по европейски въпроси при МС. 

В зависимост от динамиката по отделните досиета, дирекция „ПИЕС” инициира и 
провеждането на работни срещи с други компетентни дирекции в МВнР и отделни 
ведомства (напр. МОН) и дирекция „КВЕС” в Администрацията на МС, с цел по-доброто 
разбиране на политическия контекст и по-адекватната защита на националните 
интереси в предприсъединителните преговори с отделните страни. 

В контекста на обявения през м. ноември 2016 г. годишен „Пакет по разширяване” 
на ЕК, състоящ се от Стратегия за развитието на политиката на разширяване през 2016 
г. и годишни доклади за напредъка на страните от Западните Балкани и Турция, 
България направи коментари и изказа позиции в съответствие с националните 
приоритети. 
 

Развитие на преговорния процес по страни 
Сърбия: Продължи процесът на разглеждане на скрийнинг докладите по отделните 

преговорни глави. Сръбската страна положи значителни усилия за отваряне в рамките 
на Холандското председателство на двете ключови глави - глава 23 „Съдебна система и 
основни права” и глава 24 „Правосъдие, свобода и сигурност”. Представен бе „План за 
действие за националните малцинства” – важен елемент от цялостния пакет от мерки и 
условия за започване на преговорите по глава 23. Предвид резервите на Хърватия и 
Великобритания, начало на преговорите по двете глави официално бе дадено  на 18 
юли 2016 г. На междуправителствена конференция на 13 декември 2016 г. бе отворена 
глава 5 „Обществени поръчки”, а глава 25 „Наука и изследвания” бе отворена и 
временно затворена. България и Хърватия не бяха в състояние да дадат съгласието си 
за откриване и временно закриване и на глава 26 „Образование и култура”, поради 
извършване оценка на въздействието от страна на компетентните български 
институции.  

 
Турция: Вътрешно-политическата обстановка и развитието на отношенията ЕС-

Турция по въпросите на миграцията дадоха отражение върху динамиката на 
преговорния процес. На последната среща на високо равнище ЕС-Турция, проведена в 
Брюксел на 18 март 2016 г., като част от Съвместното изявление по миграцията от 
страна на ЕС бе поет ангажимент за активизиране на подготвителната работа по нови 
преговорни глави, както и за предприемане на стъпки за ускоряване на решението за 
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либерализиране на визовия режим. На 30 юни 2016 г. в Брюксел бяха открити 
преговорите по глава 33 „Финансови и бюджетни разпоредби”. Развитието на 
събитията след опита за държавен преврат от 15 юли 2016 г., обаче, включително 
обсъжданата в Анкара възможност за възобновяване на смъртното наказание, 
усложниха перспективите пред диалога ЕС-Турция. Редица държави-членки изразиха 
нарастващо безпокойство от отбелязаното отстъпление в голям брой ключови области, 
най-вече във върховенството на закона и основните права. Това доведе и до 
блокирането от страна на Австрия на приемане на Заключения на Съвет „Общи 
въпроси” по пакета „Разширяване” за 2016 г. Към момента не се разглеждат нови 
преговорни глави.  

 
Черна гора: Динамиката през 2016 г. бе по-слаба, тъй като отварянето на повечето 

от оставащите глави е обвързано с изпълнение на определени критерии и показатели. 
На 30 юни 2016 г. бяха открити преговорите по глава 12 „Безопасност на храните, 
ветеринарна и фитосанитарна политика” и глава 13 „Рибарство”, а на 13 декември 2016 
г. бяха открити още две преговорни глави - 11 „Земеделие и развитие на селските 
райони” и 19 „Социална политика и заетост”. 

 
Подготовката на Република България за поемане на председателството на Съвета 

на ЕС  
Министерството на външните работи продължи да подпомага заместник министър-

председателя по координация на европейските политики и институционалните 
въпроси в подготовката на страната за поемане на ротационното председателство на 
Съвета на ЕС през 2018 г. 
 На 15 януари 2016 г. се състоя Петото заседание на Вътрешноведомствената работна 
група за подготовка и провеждане на Българското председателство на Съвета на ЕС. На 
заседанието беше представен проект за актуализиране на Заповед 95-00-11/08.01.2016 
и създаване на секретариат на Вътрешноведомствената работна група по 
Председателството. Беше направен преглед на работата по тематичните работни групи 
с устни доклади от съответните титулярни представители на МВнР. Поставен беше 
въпросът за номиниране на служители, които ще бъдат ангажирани с подготовката и 
провеждането на Българското председателство. Бяха представени обобщени 
предложения от дирекциите на МВнР, с цел формулиране на външнополитическите 
приоритети на Председателството.  
 През м. февруари т.г. бе изготвено обобщено предложение за необходимостта на 
МВнР от допълнително финансиране на краткосрочни командировки, свързани с 
подготовката на Българското председателство. 
 През м. март т.г. МВнР определи служител по въпросите на вътрешноведомствената 
координация на подготовката за Българското председателство. Паралелно тече процес 
на номиниране на служителите (както в ЦУ, така и в ПП на Р България към ЕС, Брюксел), 
които ще бъдат пряко ангажирани с подготовката и провеждането на 
председателството и участието им като председатели или заместник-председатели на 
работни групи на Съвета.  
 През м. юли беше проведено Шестото заседание на Вътрешноведомствената 
работна група, на което се извърши преглед на актуалното състояние на подготовката 
за Председателството и обсъди текущите задачи на МВнР, предвид вероятността 
Председателството да се проведе с шест месеца по-рано заради очакваното стартиране 
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на процедурата за излизане на Великобритания от Европейския съюз. Бяха 
дискутирани кадрови и инфраструктурни въпроси, комуникационната стратегия и 
културната програма.  
 През м. септември в рамките на Седмото заседание на Вътрешноведомствената 
работна група бяха дискутирани промените в реда на ротационните председателства и 
необходимостта от ускорена подготовка. На заседанието присъства и постоянният 
представител към ЕС, посланик Цанчев, който отбеляза трите области, в които са нужни 
спешни действия: кадрова, финансова и инфраструктура. 
 През 2016 година представители на МВнР участваха в подготовката и провеждането 
на редица срещи на различни равнища по подготовката на Българското 
председателство – среща с представители на Триото председателства, двустранни 
консултации с Великобритания, Естония и Австрия, срещи с представители на текущото 
председателство, ГСС и ЕК, курсове, обучения и др. 
 През отчетния период дирекция „ПИЕС” даваше становища и участваше в 
изготвянето на предложения за Постановления на Министерски съвет, имащи 
отношение към подготовката за Българското председателство: за създаване на 
национален механизъм за координация на подготовката и провеждането на 
Председателството; за одобряване на прогнозно разпределение на разходите за 
подготовка и провеждане на Председателството през 2018 г. и на допълнителни 
разходи за 2016 г.; за приемане на Устройствен правилник на Националния център по 
подготовката и провеждането на Българското председателство; за изменение и 
допълнение на Постановление № 125 на Министерския съвет от 2016 г. за одобряване 
на прогнозно разпределение на разходите за подготовка и провеждане на Българското 
председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. и на допълнителни 
разходи за 2016 г. (за краткосрочни стажове на експертите по Председателството); за 
изменение и допълнение на ПМС 114 относно националния механизъм за 
координация на подготовката и провеждането на Българското председателство; за 
изменение на ПМС 125 относно прогнозното разпределение на разходите; за 
изменение на Устройствения правилник на Националния център по подготовката и 
провеждането на Българското председателство; за изменение на ПМС №125 относно 
прогнозното разпределение на разходите. 

Бяха подготвени текстовете и финансовата обосновка на комплекта документи, 
довели до приемането на РМС 1018/28.11.2016 г.) за изменение и допълнение на 
Решение № 603 на Министерския съвет от 2008 г. за определяне на състава на 
Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз в гр. 
Брюксел, Белгия. С това правителството одобри временното увеличение на състава на 
Постоянното представителство на България към Европейския съюз в Брюксел във 
връзка с подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на 
Европейския съюз. Решение 1018/2016 г. посочва също, че за периода от началото на 
2017 г. до 30 септември 2018 г. съставът на ППРБЕС ще бъде временно увеличен с 90 
щатни бройки, от които 59 дипломатически служители и 31 административно-
технически служители – представители на министерствата и ведомствата по 
съответните секторни политики. Така ще се осигури необходимата подкрепа на 
основния състав на Постоянното представителство за изпълнение на задълженията по 
подготовката и провеждането на Българското председателство. Дирекция „ПИЕС”, в 
координация с ППРБЕС, започна процес на изготвяне на план-график за пристигане на 
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служителите от съответните ведомства, с цел по-добра подготовка на материално-
техническите условия за работа в ППРБЕС. 
 Дирекция „ОВППС на ЕС“ ще има координационни функции по отношение на 
осъществяване на Председателство на ЕС в трети страни, както следва: Иран, 
Монголия, КНДР, Кувейт и Катар. В тази връзка бяха предприети действия, съвместно с 
компетентните дирекции и посолства, за идентифициране на нуждите на съответните 
посолства за осъществяване на местното Председателство. След референдума в ОК 
беше взето решение ОК да не осъществява местно председателство, което 
автоматично постави на дневен ред необходимостта от поемане от страна на България 
на местно председателство на Естония (която няма посолства в нито една от 
изброените 5 държави). Съвместно с ЕСВД бяха идентифицирани държавите, в които 
България ще поеме местното председателство и от името на Естония – Иран, Монголия 
и Кувейт (т.е. местното председателство ще бъде за период от 1 година). 

Преговори между ЕС и Обединеното кралство за напускане на Съюза („Брекзит“) 
България беше конструктивен участник в процеса на ниво ЕС във връзка с 

референдума в Обединеното кралство за членството на страната в Съюза.  
В периода преди референдума на 23 юни 2016 г. и по време на преговорите на ниво 

Европейски съвет за постигане на нова договореност с ОК, в случай че страната остане в 
ЕС, МВнР координира изработването на национална позиция с принос от всички 
секторни ведомства. Като основни области на интерес за нашата страна бяха 
идентифицирани свободното движение на хора, утвърждаването на механизъм за 
защита на интересите на държавите-членки извън еврозоната, приемането на мерки за 
укрепване на конкурентоспособността. Страната ни застана твърдо на позицията, че 
единството и целостта на ЕС следва да се запазят. 

След референдума България заяви, че уважава волята на британските граждани. 
Разчитаме бъдещите отношения между ЕС и Великобритания да бъдат поставени във 
взаимноизгодна и удовлетворителна за всички рамка като се отчитат интересите на  
всички държави-членки. Надяваме се Великобритания да остане близък партньор и 
стратегически съюзник в Европа. Разчитаме активните двустранни отношения да 
продължат да се развиват в дух на приятелство и партньорство. 

До формалното уведомление от страна на Обединеното кралство за напускане на ЕС, 
което се очаква през март 2017 г. България обяви, че ще се придържа към общата 
европейска позиция преговорите за напускане на ЕС да започнат само след формално 
задействане на процедурата за напускане на ЕС по чл. 50 от Договора за ЕС. От МВнР бе 
отправено конкретно предложение до заместник министър-председателя по 
координация на европейските политики и институционалните въпроси за 
сформирането на специална Работна група на Съвета по европейски въпроси към 
Министерския съвет, която да се занимава конкретно с проблематиката „Брекзит”. 
Представители на министерството участваха и в консултации с ГСС на различни нива за 
изясняване на очакваната процедура на преговорите за излизане на Великобритания 
от ЕС и възможната роля на ротационното Председателство в този процес. 

Бъдеще на ЕС 
МВнР участва активно във формулирането на позиции на българската страна за 

дискусията на тази тема, станала особено актуална след референдума за излизане на 
Великобритания от ЕС. Тези позиции бяха заявявани на различни нива, вкл. на най-
високо, например на Неформалната среща на върха на ЕС в Братислава и на срещата на 
президенти на европейски държави в Пловдив през септември 2016 г. 
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Те бяха комуникирани и на българската общественост чрез редица публични участия 
(конференции, дискусии и медийни изяви) на представители на ръководството на 
МВнР. 

България подкрепя провеждането на откровена и задълбочена дискусия за 
бъдещето на интеграцията и подобряването на функционирането на ЕС. На започналия 
през септември в Братислава, Словакия процес на преосмисляне на бъдещето на Съюза 
във формат държавни и правителствени ръководители на 27-те държави-членки (без 
Обединеното кралство), както и на последвалата през декември неформална среща в 
същия формат страната ни застъпи позицията, че от ключово значение е единството и 
целостта на Съюза да бъдат съхранени. България е против концепциите за 
„многоизмерна Европа” или „Европа на различните скорости”. 

 
Оказване на принос за реализиране на целите на Пространството на свобода, 

сигурност и правосъдие Присъединяване към Шенгенското пространство 
През 2016 г. МВнР продължи да защитава позиция за общоевропейски отговор на 

миграционната криза в дух на споделена отговорност. Общият брой на лицата, които 
ще бъдат презаселени в Република България е одобрен с Решение на МС № 263 от 12 
април 2016 г., в което се посочва, че ангажиментът е за 40 лица през 2016 г. и 50 лица 
през 2017 г. В допълнение, съгласно многогодишната програма на Фонд „Убежище, 
миграция и интеграция” България трябва да презасели 20 лица след 31 декември 2017 
г. 

В контекста на продължаващата безпрецедентна миграционна криза усилията на 
българската страна бяха концентрирани върху изграждането и представянето на 
позиция, която да изтъкне предимствата на бъдещото присъединяване на България 
към Шенген от гледна точка на засилването на контрола на външните европейски 
граници. На заседание на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи” през април 2016 г. 
България, подкрепена от Румъния, Кипър и Хърватска, поиска да се осигури равен 
достъп на всички държави-членки до европейските бази данни, като призова за 
преразглеждане на въпроса относно осигуряването на достъп до ВИС (и в частност- 
предоставянето на ограничен достъп на България до ВИС за целите на извършването на 
справки). България участва активно и в дискусиите относно реформирането на 
Дъблинските правила в областта на убежището, предложението за нов мандат на 
Агенцията за убежище на ЕС и предложението за реформа на Регламент „Евродак“. 

Дирекция „ПИЕС” участва равноправно с останалите компетентни дирекции в МВнР 
в процеса на формиране на позиции на българската страна по темата. С цел по-добра 
координация през октомври 2016 г. дирекция „ПИЕС” инициира вътрешно-
ведомствена неформална дискусия по темата. 

 
Участие в дискусиите и вземането на решения по Икономическия и паричен съюз 
През 2016 г. Министерството на външните работи  продължи текущата дейност  по 

координация на националните позиции съвместно с другите компетентни ведомства за 
заседанията на КОРЕПЕР II, Съвет „Общи въпроси”, Съвет ЕКОФИН, Европейския съвет и 
други многостранни формати. Важна роля в това отношение имаше и дирекция 
„ПИЕС”. 

България продължи подкрепата за реформиране на Икономическия и паричен съюз 
(ИПС), на основата на представения през м. юни 2015 г.  доклад на петимата 
председатели „Завършване на европейския икономически и паричен съюз”, изготвен 
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от председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер, в тясно сътрудничество с председателите на 
Европейския съвет, Европейската централна банка, на Еврогрупата и на Европейския 
парламент. България последователно отстояваше позицията за гарантиране на 
равнопоставеността между държавите от Еврозоната и тези извън нея, при пълно 
отчитане на принципите на единния пазар. Българската страна подчертава 
необходимостта от провеждането на отворен и прозрачен процес на реформи, 
основаващ се на настоящата институционална и правна рамка на Европейския съюз. 
България продължи подкрепата си за предложените от Европейската комисия 
инициативи за изграждането на Съюз на капиталовите пазари, с цел премахване на 
пречките пред трансграничните инвестиции и разнообразяване на източниците на 
финансиране. Българската страна приветства мерките за засилване на ефективното 
функциониране на Банковия съюз, включително чрез създаването на Европейска схема 
за гарантиране на депозитите като трети стълб на Банковия съюз. 

 
Подготовка за присъединяване на България към Еврозоната  
През 2016 г. продължи дейността  на създадения през месец октомври 2015 г. 

„Координационен съвет за подготовка на България за членство в Еврозоната“.  Като 
част от този механизъм, дирекция „ПИЕС” се включи в съгласуването на позициите на 
българската страна, изразявани в консултации на различни нива между представители 
на държавите от Еврозоната и страните извън нея. 

Присъединяването към еврозоната е сред основните приоритети на финансовата 
политика на България. На този етап усилията ни са насочени към изпълнението на 
всички критерии за членство и осъществяването на реформите, необходими за 
постигането на успешно и ефективно членство в еврозоната. 

На 15 април 2016 г. българската страна представи Националната програма за 
реформи (НПР) за 2016 г. и Конвергентната програма (КП) за 2016 г. Двете програми 
бяха оценени едновременно, за да бъдат отчетени взаимовръзките между тях. 
Европейската комисия изготви цялостен анализ на икономическата политика на 
България, като оцени значението на НПР и КП за провеждането на устойчива фискална 
и социално-икономическа политика в България, както и тяхното съответствие с 
правилата и насоките на ЕС за засилване на цялостното икономическо управление. 
 

Участие на България в Плана за инвестиции в Европа 
През 2016 г. продължи подкрепата на България за дейността на Европейския фонд за 

стратегически инвестиции (ЕФСИ) като част от представената през ноември 2014 г. 
инициатива на ЕК „План за инвестиции в Европа”. Дирекция „ПИЕС”, в рамките на 
компетенциите си, участваше в процеса на формиране на българските позиции по 
темата. По отношение на оценката на първите резултати от дейността на Европейския 
фонд за стратегически инвестиции България подчерта необходимостта от подобряване 
на географското и секторно покритие на ЕФСИ. Българската страна подкрепи 
предложението на Комисията за удължаване на срока на функциониране на 
Европейския фонд за стратегически инвестиции. 

 
Кохезионна политика 2014-2020 г.  
България положи максимални усилия, за да може през 2015 г. да бъдат официално 

одобрени оперативните програми в рамките на програмен период 2014 – 2020, вкл. да 
бъдат определени и нотифицирани органите за управление и контрол. Тези усилия 
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позволиха плавното и успешно стартиране в началото на 2016 г. на всички оперативни 
програми.  

По време на неформалната среща на министрите по регионална политика, 
проведена на 30 май т.г. в гр. Амстердам, бе приет „Пакта от Амстердам“, с който се 
поставя начало на Градски дневен ред за ЕС, разработен под егидата на Холандското 
председателство на Съвета на ЕС. Документът цели налагане на по-ефективен, 
интегриран и координиран подход към европейските политики и законодателство с 
потенциално въздействие върху градските зони. До края на 2016 г. следваше да 
стартират пилотните партньорства по следните теми: жилищна политика, качество на 
въздуха, градска бедност и миграция. 

България активно участва в дебатите, организирани от Холандско председателство, 
като МВнР участва в дискусиите и координира подготовката на българските позиции по 
теми, имащи ключово значение за  насърчаването на растежа и съживяването на 
икономиката, както и за осигуряване на максимално съответствие между 
националните цели и целите на Стратегията за развитие „Европа 2020“. 

На 16 и 17 юни т.г. в София  се проведе, организирана от ЕК, Конференция на високо 
равнище за оценка на кохезионната политика през изминалото десетилетие. Бяха 
отчетени резултатите и ползите за България от Европейските структурни и 
инвестиционни фондове за изминалия период. За периода 2007-2013 г. България 
отчете 92% усвояемост на фондовете като по този начин се нарежда сред най-
успешните държави в това отношение.  

 
Секторни политики на ЕС 
Министерството на външните работи редовно съгласуваше и изпращаше указания 

на ежеседмична основа до ПП към ЕС за участие в работата на Комитета на 
постоянните представители (КОРЕПЕР II) и техните заместници (КОРЕПЕР I). МВнР 
успешно осъществи цялостната текуща дейност за ефективна подготовка и 
координация на националните позиции съвместно с другите компетентни ведомства за 
заседанията на секторните формати на Съвета на ЕС. 

 
Макрорегионални стратегии  и Стратегия на ЕС за Дунавския регион 
През новия програмен период се наблюдава все по-засилен интерес към 

макрорегионалните стратегии, които са възможност за цялостно развитие на даден по-
голям регион, за решение на общите предизвикателства и въпроси във връзка с 
неизползван потенциал, като така имат ясна добавена стойност за ЕС и подсилват 
съществуващите хоризонтални политики на ЕС. Министерство на външните работи 
следи внимателно еволюцията в подхода към макрорегионалните стратегии.  

България изпрати в срок своя принос към общия доклад за напредъка по 
действащите макрорегионални стратегии, както в частта по общите хоризонтални 
въпроси, така и в частта, свързана с конкретните  резултати и предизвикателства на 
Дунавската стратегия.  

България участва активно в Дунавската стратегия в контекста на Европейската 
регионална политика с цел нейното успешно изпълнение и с акцент върху областите, 
на които е съвместен координатор: приоритетна област 3 „Насърчаване на дейностите 
в областта на културата и туризма”, която координира съвместно с Румъния и 
приоритетна област 11 „Сътрудничество за справяне с проблемите на сигурността и 
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организираната престъпност”, която координира съвместно с Германия (провинция 
Бавария). 

България организира среща и конференция по ПО 3 на Дунавската стратегия на 16 
и 17 юни т.г. в гр. Русе, на която взеха участие представители на държавите от 
Дунавския регион, Европейската комисия и представители от българските 
институции, в т.ч. и двама участника от МВнР. 

 
2. Сътрудничество с европейски държави 

Области на сътрудничество 
Приоритетните области на сътрудничеството с европейските държави през 

проследявания период бяха: защита на българските интереси в двустранните отношения; 
утвърждаване на облика на България на страна с устойчива икономическа и финансова 
среда и предпочитана дестинация за развитие на бизнес чрез изграждане на благоприятна 
икономическа среда; укрепване на образа на България като страна с дългогодишни 
традиции и значими постижения в сферата на науката, образованието и културата чрез 
разширяване на сътрудничество в тези области. 

За реализирането на тези цели бяха осъществени разнообразни и фокусирани върху 
постигане на максимална ефективност дейности, като: 

- Дипломатическа подготовка и осъществяване на посещения и срещи на най-високо 
равнище и високо между България и съответната държава; 

- Дипломатическа подготовка и участие в посещения и срещи на равнище министър 
на външните работи между България и съответната държава; 

- Участие на политическо и/или експертно равнище в многостранни форуми, 
включително смесените междуправителствени комисии; 

- Координация и съдействие на българските министерства, ведомства, институти и 
организации при осъществяването на връзките и обмена с европейските ни и други 
партньори в областите от тяхната компетентност; 

- Поддържане на постоянни контакти с акредитираните в България дипломатически 
представителства;  

- Представляване на Република България в приемащата държава в съответствие с 
Виенската конвенция за дипломатическите отношения;  

- Участие в съгласувателния процес при подготовката на решения на Министерския съвет 
и действия в сферата на външноикономическата, финансовата, образователната и 
научната политика на Република България по отношение на съответната държава; 

- Съдействие за развитие на сътрудничеството между правителството на Република 
България и регионите и провинциите на държави с федерално устройство и 
осъществяване на координация в тази дейност с други министерства и ведомства; 

- Съдействие в осъществяването на дейността на почетните консули на Република 
България; 

- Активен обмен в областта на културата, науката и образованието, представяне на 
постиженията на България; 

- Активно участие в дейността в рамките на „Вишеградската четворка +”, Смесените 
междуправителствени комисии с германските федерални провинции Бавария и Баден-
Вюртемберг, както и в други регионални формати. 

МВнР подготви материали и оказа съдействие за провеждането на редица 
двустранни срещи, визити и участия в международни формати. Развитието на 
интензивен политически диалог е предпоставка за задълбочаване на контактите във 
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всички сфери, както по отношение осигуряването на подкрепа за български позиции и 
проекти, така и за взаимообмен по отношение на туризъм, инвестиции и т.н. 
Динамиката в отношенията с отделни държави-членки е различна, но стремежът е към 
поддържане и развитие на задълбочен обмен, предвид предстоящото 
Председателство на България на ЕС. 

 
Двустранни отношения 
Следват по-съществените събития от календара на двустранните визити и 

многостранни форуми през проследявания период: 
Германия 

- Президентът на Федерална република Германия Йоахим Гаук бе на държавно 
посещение в България по покана на българския президент. В рамките на визитата бе 
потвърдено стратегическото партньорство и съюзничество на България и Германия в 
Европейския съюз и НАТО и отстояването на европейските ценности. Президентът Гаук 
бе удостоен с най-високото държавно отличие на Република България орден „Стара 
планина“ с лента. Проведен бе и българо-немски бизнес форум с акцент върху 
възможностите на страната ни да привлече нови немски инвестиции (22-24 юни). В 
периода 15-17 септември президентът Гаук проведе работно посещение за участие в 
неформалната среща на държавните глави от ЕС във формат „Арайолуш“ - в София и 
Пловдив; 

- Президентът на Република България Росен  Плевнелиев проведе работно посещение 
за участие в 52-та Мюнхенска  конференция по сигурност (12-13 февруари);  

- През м. август 2016 г. МП Бойко Борисов бе на посещение в Германия. Той се 
срещна с канцлера Меркел, с която обсъдиха бежанската криза.  

- Министър Даниел Митов   проведе работно посещение в Берлин през месец април; 
- В периода 31 септември - 1 октомври министър Митов взе участие в заседание на 

ОССЕ в Потсдам, Федерална провинция Бранденбург; 
- През м. август бе проведено работно посещение на вицепремиера и министър на 

вътрешните работи г-жа Румяна Бъчварова. В рамките на проведената среща с 
федералния министър на вътрешните работи г-н Томас Де Мезиер е била постигната 
договореност за конкретна подкрепа от германска страна за охрана на границата с 
Турция, както и съдействие пред ЕС за подпомагане на страната ни по същия въпрос; 

- Среща на високо равнище на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред 
към Народното събрание с делегация на Комисията по вътрешна политика и спорт към 
Ландтага на Долна Саксония на тема сигурност (април); 

- Посещение на министъра на туризма Николина Ангелкова в Берлин (9-11 март); 
- Срещи на заместник-министър Румен Александров с почетния консул на България в 

провинция Северен Рейн-Вестфалия Вернер Йостмайер (март и април). 
 
Франция 

- Работно посещение на президента Росен Плевнелиев във Франция (27 юни); 
- Разговор на президента Росен Плевнелиев с президента на Франция Франсоа Оланд  

във връзка с участието на президента Плевнелиев в церемонията по подписването на 
Споразумението по климата и Срещата по изпълнението на ЦУР в Ню Йорк (21-22 
април); 

- Разговор на заместник министър-председателя по координация на европейските 
политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката 
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Меглена Кунева с държавния секретар по европейските въпроси на Френската 
република  Арлем Дезир (18 май); 

- Проведено работно посещение на министър Даниел Митов в Париж(6 септември); 
- Среща на заместник-министър Румен Александров с Генералния секретар по 

европейските въпроси на Франция г-н Филип Леглиз Коста (13 април). 
 
Великобритания 

- Участие на министър-председателя на Република България Бойко Борисов в Срещата 
на върха в Лондон, посветена на мерките за превенция на корупцията (12 май); 

- Посещение на заместник министър-председателя по координация на европейските 
политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката 
Меглена Кунева в Лондон (8-9 март); 

- Работно посещение на министъра на икономиката Божидар Лукарски във 
Великобритания (17-19 април); 

- Проведена среща на министър Даниел Митов с държавния секретар на 
Обединеното Кралство Филип Хамънд в рамките на Срещата на върха на НАТО във 
Варшава (8-9 юли); 

- Среща на министъра на външните работи на Република България  Даниел Митов с 
посланика на Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия Н.Пр. г-жа Ема 
Хопкинс (юни); 

- Проведено посещение на министър Даниел Митов в Лондон(24 октомври); 
- Проведено посещение на министъра на отбраната на Великобритания Майкъл 

Фалън в София (27-28 септември, 2016 г.); 
 
Италия 

- Проведено работно посещение в Италия на президента Росен Плевнелиев и среща  с 
президента на Италия Серджо Матарела (26-28 януари); 

- Официално посещение в България на президента на Италианската република 
Серджо Матарела и негово участие в  12-та Среща на държавните глави от групата 
„Арайолуш“ (13-15 септември); 

- Посещение в Рим на министъра на външните работи Даниел Митов (23-25 май); 
- Среща на заместник-министър Румен Александров със заместник-министъра на 

външните работи и международно сътрудничество на Италия Винченцо Амендола (в 
рамките на 126-ата сесия на Комитета на министрите на страните членки на СЕ, 18 май). 

 
Австрия 

- Работно посещение на президента на Република България  Росен Плевнелиев и 
министъра на културата Вежди Рашидов по покана на австрийската страна за 
съвместно откриване на изложбата „Блясъкът на Изтока” в Австрия; проведени 
разговори на президента Плевнелиев с австрийския федерален президент д-р Хайнц 
Фишер и  среща с министър-председателя на федерална провинция Долна Австрия, д-р 
Ервин Прьол (26 и 27 април); 

- Работно посещение на президента Плевнелиев в Австрия, проведени  срещи с 
бившия президент Х. Фишер и с министър-председателя на Долна Австрия. Е. Прьол. 
Българският президент взе участие като основен докладчик в Конференцията на 
Дунавските университети в град Кремс (9 ноември); 
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- Проведено работно посещение на министър-председателя Б. Борисов във Виена за 
участие в Срещата на върха „Миграция по продължение на Балканския маршрут“ (24 
септември); 

- Проведено работно посещение на вицепремиера по координация на европейските 
политики и институционалните въпроси М. Кунева във връзка с координация на 
дейността в рамките на Триото на ротационното председателство на Съвета на ЕС и 
проведена среща с федералния министър за Европа, интеграция и външни работи С. 
Курц по двустранните отношения и миграцията (4-5 октомври); 

- Посещение на вицепремиера и министър на вътрешните работи  Р. Бъчварова в 
Австрия по покана на федералния министър на вътрешните работи г-н В. Соботка. 
Основна тема на разговорите е било сътрудничеството и взаимодействието за охрана 
на външните граници на ЕС и за справяне с бежанската и мигрантска криза в Европа(2-3 
септември); 

- Посещение на министъра на външните работи Даниел Митов във Виена за участие в 
разширен семинар на министрите на външните работи от ЕНП (13 март); 

- Посещение на министъра на външните работи Даниел Митов в Австрия, двустранна 
среща с австрийския федерален министър на външните работи Себастиан Курц, участие 
в Европейския форум Вахау (10-12 юни); 

- Работно посещение на федералния министър на вътрешните работи Йоханна Микл 
Лайтнер и федералния министър на отбраната Ханс-Петер  Доскоцил у нас (12 март). 

 
Испания 

- Среща на президента Росен Плевнелиев със заместник-министър председателя на 
Кралство Испания в рамките на церемонията по подписването на Споразумението по 
климата и Срещата по изпълнението на ЦУР в Ню Йорк (21-22 април); 

- Двустранна среща в рамките на Срещата на министрите на външните работи на 
Съвета на Европа, София (17-18 май); 

- Стартирана, проведена и завършена процедура за назначаване на почетен консул на 
Р България със седалище Севиля, Кралство Испания – испанската гражданка Росио 
Васкес Руис. Почетното консулство функционира реално от 15 ноември, 2016 г. 

 
Португалия 

- Посещение на министър Десислава Танева в Португалската република (март); 
- Двустранна среща в рамките на Срещата на министрите на външните работи на 

Съвета на Европа, София (17-18 май); 
- Участие на президента на Португалия Марсело Ребело де Соуза в Срещата на 

Групата „Арайолуш”за обсъждане на актуалните проблеми и предизвикателства пред 
Ес и бъдещето на ЕС (септември 2016 г.). 

 
Полша 

- Официално посещение в България на президента на Полша Анджей Дуда, в рамките 
на което бяха проведени срещи с президента Росен Плевнелиев, премиера Бойко 
Борисов и председателя на НС Цецка Цачева (17 и 18 април);  

- Посещение на президента Анджей Дуда за участие в Срещата на Групата 
„Арайолуш” в София и Пловдив (септември, 2016 г.); 

- Посещение във Варшава на министър Даниел Митов по покана на министъра на 
външните работи на Република Полша Витолд Вашчиковски (7 юни); 
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- Проведена двустранна среща на министъра на външните работи Даниел Митов с 
министъра на външните работи на Република Полша Витолд Вашчиковски в Брюксел, 
по време на срещата на министрите на външните работи на страните членки на НАТО (7 
декември); 

- Започната подготовка за процедура за откриване на почетно консулство на България 
в гр. Катовице (декември). 

 
Словакия  

- Участие на  Министър-председателя Бойко Борисов в Срещата на високо равнище в 
Братислава (15 септември 2016 г.). 

 
Унгария 

- Посещение на президента Янош Адер за участие в Срещата на Групата „Арайолуш” в 
София и Пловдив (14-15 септември, 2016 г.); 

- Посещение на президента Р. Плевнелиев в Будапеща за участие в конференция на 
ЕБВР „Насърчаване на растежа, конкурентността и инвестициите – ЕС от Прибалтика, 
през Централна Европа до Средиземноморието”, по време на което той бе удостоен с 
най-високото държавно отличие на Унгария(10 ноември);  

- Проведена двустранна среща на председателя на НС Цецка Цачева с председателя 
на унгарския парламент Ласло Кьовер, по време на Европейската конференция на 
председателите на парламентите на страните-членки на Съвета на Европа в Страсбург 
(16 септември);  

- Официално посещение на министъра на външните работи Даниел Митов в 
Будапеща (27 октомври); 

- посещение на министъра на външните работи и търговията на Унгария Петер Сиярто 
в София (20-21 януари); 

- Провеждане на двустранни политически консултации между заместник-министър 
Румен Александров и държавния секретар по европейските въпроси на Унгария Соболч 
Токач (март).  

 
Чехия 

- Официално посещение на президента Плевнелиев в ЧР по покана на президента 
Милош Земан (5-6 септември). В рамките на разговорите са били обсъдени: актуалната 
миграционна ситуация, въпроси от областта на сигурността и отбраната, европейския 
дневен ред, евроатлантическата интеграция на страните от Западните Балкани;  

- Участие на премиера Бойко Борисов и министър Даниел Митов в рамките на 
срещата на върха в Прага по случай 25-годишнината от основаването на Вишеградската 
група на 15 февруари; 

- Откриване на почетно консулство на Чехия в Пловдив (май). 
 
Белгия 

- Посещение на държавния секретар по външна търговия на Кралство Белгия Питър 
де Крем и белгийска бизнес делегация в България, в рамките на което са проведени 
срещи с президента Росен Плевнелиев, премиера Бойко Борисов, вицепремиера 
Томислав Дончев и министъра на икономиката Божидар Лукарски (16-18 май); 
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- Срещи на председателя на Народното събрание Цецка Цачева и министъра на 
външните работи Даниел Митов с посланика на Кралство Белгия у нас Аник ван Калстер 
(юни), и на вицепремиера Меглена Кунева с посланик ван Калстър (май). 

 
Швейцария 

- Официално посещение на председателя на Народното събрание Цецка Цачева в 
Конфедерация Швейцария, начело на българска парламентарна делегация и 
проведени срещи с федералния президент Йохан Шнайдер-Аман и председателя на 
парламента (15-17 март);  

- Официално посещение у нас на швейцарския държавен секретар по икономическите 
въпроси Мари Флайш  и проведени срещи с президента Росен Плевнелиев и с 
вицепремиера Меглена Кунева (14-16 юни); 

- Посещение в Швейцария на заместник-министър председателя по координация на 
европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и 
науката Меглена Кунева (20-22 юни); 

- Посещение в България на д-р Бернард Леман, директор на Федералната служба по 
земеделие на Конфедерация Швейцария по покана на министъра на земеделието и 
храните Д. Танева (16-17 май). 

 
Швеция 

- Посещение на делегация на Групата за приятелство България-Швеция в 43-то 
Народно събрание в Стокхолм (8-10 юни) и работно посещение на г-н Иван К. Иванов, 
зам.-председател на НС в Стокхолм (март); 

 
Ватикана 

- Посещение във Ватикана на президента Росен Плевнелиев и аудиенция с папа 
Франциск (16-17 май); 

- Официално посещение в България на държавния секретар на Светия престол 
кардинал Пиетро Паролин (19-22 март). 

 
Естония 

- Проведено работно посещение на вицепремиера по координация на европейските 
политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката 
Меглена Кунева в Талин (31 октомври – 2 ноември, 2016 г.); 

- Официално посещение на председателя на Народното събрание Цецка Цачева в 
Естония (12-14 юни); 

- Посещение на министъра на външните работи на Естония г-жа Марина Калюранд за 
участие в 126-та сесия на Комитета на министрите на страните-членки на Съвета на 
Европа, в рамките на което бяха проведени срещи с президента Росен Плевнелиев, с 
премиера Бойко Борисов, с  вицепремиера Меглена Кунева и с министъра на външните 
работи Даниел Митов (18 май). 

 
Литва 

- Политически консултации на заместник-министър Румен Александров в МВнР на 
Литва (юни); 

 
Лихтенщайн 
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- Посещение на председателя на Народното събрание Цецка Цачева начело на 
българска парламентарна делегация в Лихтенщайн. Проведени са срещи с 
председателя на Ландтага Алберт Фрик, с депутати  от Комисията по външна политика 
и протоколна среща при Принца-престолонаследник Алоис фон унд цу Лихтенщайн, 
Вадуц (17 март); 

- Посещение на министъра на външните работи, образованието и културата на 
Княжество Лихтенщайн д-р Аурелиа Фрик за участие в Министерската сесия на 
Комитета на министрите на Съвета на Европа (18 май). 

 
Люксембург 

- Съгласуване на проект за програма за сътрудничество в областта на образованието, 
науката и културата за периода 2016 – 2019 г. (февруари – март). 

 
Малта  

-  Среща на президента Росен Плевнелиев с президента на Малта Мари-Луиз Колейро 
Прека, която посети България за участие в конференция на високо ниво, посветена на 
Стратегията на Съвета на Европа за правата на детето 2016-2021 г. (5-6 април); 

- Официално посещение на президента Плевнелиев в Малта (17-18 ноември). 
 
Монако 

- Среща на министър Даниел Митов с Правителствения съветник по външни 
отношения и сътрудничество на Княжество Монако Жил Тонели в рамките на 
Конференцията на високо ниво по Стратегията на Съвета на Европа за правата на 
детето за 2016-2021 г. (5-6 април). 

 
Норвегия 

- Среща на министъра на външните работи Даниел Митов с министъра по 
европейските въпроси на Кралство Норвегия г-жа Елизабет Аспакер (16 февруари); 

- Среща на зам.-министър Румен Александров с г-н Торе Хатрем, Държавен секретар 
на Кралство Норвегия, проведена в рамките на посещението на г-н Хатрем в София за 
участие в сесията на Комитета на министрите на Съвета на Европа (18 май); 

- Подписано Споразумение за сътрудничество между България и Финансовите 
механизми на Европейското икономическо пространство и на Норвегия(9 декември). 

 
Финландия 

- Посещение на президента на Финландия Саули Нийнистьо в България, в рамките на 
срещата на групата „Арайолуш” в Пловдив и София(14-15 септември); 

- Среща на заместник министър-председателя по европейските фондове и 
икономическата политика Томислав Дончев с финландска бизнес-делегация (6 април); 

- Успешно беше изпълнен ангажимента на ДП-Хелзинки като посолство за контакт на 
НАТО във Финландия. 
 
 Андора 

- Изваждане на Княжество Андора от българския списък на  юрисдикциите с 
непрозрачно данъчно облагане (декември 2016 г.). 
 

Централноевропейска инициатива  
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Българският министър на външните работи Даниел Митов участва в срещата на 
външните министри на страните от Централноевропейската инициатива (ЦЕИ), 
проведена в Баня Лука, Босна и Херцеговина на 16 юни т.г. На срещата бе прието общо 
комюнике, в което бе акцентирано върху предизвикателствата, пред които е изправен 
регионът. Потвърден бе ангажиментът към поддържане на добросъседските 
отношения, стабилността, сигурността, върховенството на закона, свободната пазарна 
икономика, зачитането на правата на човека и основните свободи и по-специално на 
политиката на разширяване. 
 
 3. Сътрудничество в ЮИЕ 

Двустранни отношения със страните от ЮИЕ 
През 2016 г. по отношение на двустранните отношения със страните от ЮИЕ, 

вниманието на българската външна политика неизбежно бе съсредоточено върху 
новата, обезпокоителна среда в региона, пряко повлияна от напрегнатата 
международна обстановка: миграционен натиск, заплаха от тероризъм, опити за 
неконструктивно вмешателство на трети страни. Конкретен израз на усилията на 
България бяха приетото съвместно изявление по предизвикателствата, произтичащи от 
миграционните потоци, и лансирането на регионалната платформа за борба с 
радикализацията, тероризма и феномена „чуждестранни бойци”, в рамките на 
българското председателство в ПСЮИЕ. 

През отчетния период бяха проведени заключителните мероприятия на 
Българското председателство на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, а 
именно: Срещата на върха на държавните и правителствени ръководители на 
страните участнички в ПСЮИЕ (1 юни, София) и Срещата на министрите на външните 
работи на страните участнички в ПСЮИЕ (31 май, Правец), както и Годишната среща 
на Борда на Съвета за регионално сътрудничество (31 май, Правец). Тези значими 
международни събития, организирани от Република България, дадоха изключителна 
динамика на регионалното сътрудничество и на двустранните отношения на 
България със страните от региона. 

Продължи тясното сътрудничество с останалите държави членки на ЕС от региона, 
като за първи път бе проведена среща в четиристранен формат България – Гърция – 
Румъния – Хърватия с цел идентифицирането и взаимодействието по теми и въпроси от 
взаимен интерес.  

В рамките на различните формати на ЕС страната ни бе активен участник в 
дискусиите относно сложните, динамични и многообразни процеси в държавите от 
този район и внасяше предложения за решения на откритите въпроси. Основните 
акценти на изразяваните от българска страна позиции бяха върху необходимостта от 
спазване на върховенството на закона, осъществяване на реформата на 
администрацията, добро икономическо управление, което следва да осигури 
необратимост на реформите, както и поддържането на добросъседски отношения. 

Република Македония 
Върху развитието на двустранните отношения влияние оказваха сложната 

вътрешнополитическа обстановка в Република Македония, липсата на промяна в 
подхода на властите в Скопие към България, както и актуалното състояние на въпроса 
за сключване на Договор за добросъседство. 

През 2016 г. продължиха редовните работни контакти между президентите на двете 
държави, министрите на външните работи, министрите на вътрешните работи. Основни 
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обсъждани теми по време на срещите бяха подкрепата на България за преодоляване 
на тежката политическа криза в Република Македония на базата на върховенството на 
закона и организирането на свободни избори, както и подписването на Договора за 
добросъседство, по който продължи преговорният процес. В периода продължи 
диалога на държавните институции на двете страни в рамките на трансграничното 
сътрудничество. 

В рамките на участието си в заключителната среща на върха на ПСЮИЕ президентът 
на Република Македония Георге Иванов бе приет от президента Росен Плевнелиев 
(31 май 2016 г.) и от министър-председателя Бойко Борисов (1 юни 2016 г.). 

На 18 март 2016 г. на ГКПП - Златарево се проведе работна среща на заместник 
министър-председателят и министър на вътрешните работи на България г-жа Румяна 
Бъчварова с министъра на вътрешните работи на Република Македания Оливер 
Спасовски в рамките на учението „Граница 2016”. 

Продължиха редовните работни контакти между външните министри на двете 
страни Даниел Митов и Никола Попоски, вкл. в рамките на неформалната и 
заключителната министерски срещи от българското председателство на ПСЮИЕ (2 
февруари и 31 май 2016 г.). Основни теми на срещите бяха подкрепата на България за 
преодоляване на тежката политическа криза в Република Македония на базата на 
върховенството на закона и организирането на свободни избори, както и подписването 
на Договора за добросъседство, по който бе проведен нов кръг от преговори.   
  
 Гърция 

През 2016 г. продължи активният политически диалог между България и Гърция в 
качеството им на стратегически партньори и съюзници в ЕС и НАТО. Израз на това бяха 
проведените политически консултации между министерствата на външните работи на 
двете страни; срещите на българския министър-председател и министъра на външните 
работи с гръцкия министър на външните работи в рамките на Заключителните 
мероприятия на Българското председателство на ПСЮИЕ; работното посещение на 
министъра на вътрешните работи и министъра на отбраната в Гърция през април 2016 
г., във връзка с миграционната криза; съвместната среща на министрите на външните 
работи и министрите на вътрешните работи на Гърция, България, Албания и Република 
Македония по проблемите на нелегалната миграция. На 1 август в София бе проведено 
Третото съвместно заседание между правителствата на Република България и 
Република Гърция.   

В края на годината влезе в сила Споразумението за изграждане и функциониране на 
Съвместен център за митническо и полицейско сътрудничество на ГКПП „Капитан 
Андреево” между правителствата на България, Гърция и Турция.  

 
Румъния  
На 15-16 юни 2016 г. президентът на Румъния Клаус Йоханис осъществи официално 

посещение в България. 
На 6 април 2016 г. официално посещение в нашата страна осъществи председателят 

на Камарата на депутатите на Румъния Валериу Згоня. 
На 03.02.2016 г. в София в рамките на Втората неформална среща на министрите на 

външните работи на страните участнички в Процеса за сътрудничество в Югоизточна 
Европа (ПСЮИЕ) министър Даниел Митов проведе двустранна среща със своя 
румънски колега Лазар Команеску. На 31 май 2016 г. в Правец румънският външен 
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министър участва в Срещата на министрите на външните работи на страните 
участнички в ПСЮИЕ. 

През м. ноември 2016 г. бе открита междусистемната газова връзка между България 
и Румъния в гр. Мартен. 

 
Турция 
Върху българо-турските отношения съществено влияние оказваха динамичните 

процеси във вътрешен план в двете страни. Като цяло, беше запазена устойчивостта на 
двустранните отношения, основани на принципите на добросъседството, взаимната 
изгода и статута на съюзнически държави в рамките на НАТО.  

На 4-5 май 2016 г. на посещение в Република Турция бе заместник министър-
председателят и министър на вътрешните работи г-жа Румяна Бъчварова. Основна цел 
на посещението бе обсъждане на въпроси, свързани с бежанската криза и 
строителството на граничното защитно съоръжение по българо-турската граница. 
 На 25 ноември 2016 г. на ГКПП „Капитан Андреево” бе открит Съвместния българо-
гръцко-турски център за полицейско и митническо сътрудничество в присъствието на  
министрите на вътрешните работи на България, Гърция и Турция. 

 
Сърбия 
В двустранните отношения, през 2016 г. България продължи да отстоява позицията, 

че Сърбия следва да се придържа към принципа на добросъседските отношения. 
Отдаваме приоритетно значение на ефективното и недискриминационно прилагане на 
сръбското законодателство по отношение на защитата на правата на Българското 
национално малцинство в Република Сърбия. 

На 22-23 февруари 2016 г. председателят на Парламента на Сърбия г-жа Мая 
Гойкович беше на официално посещение в София по покана на председателя на НС на 
Р България г-жа Цецка Цачева.  

На 26 май 2016 г. в София министър Даниел Митов проведе среща със заместник-
премиера и министър на външните работи на Сърбия Ивица Дачич в рамките на 
заседанието на Съвета на Европа. 

 
Хърватия 
На 30 март - 1 април 2016 г. президентът на Хърватия Колинда Грабар-Китарович 

осъществи официално посещение в Република България. 
Министър Даниел Митов осъществи официално посещение в Република Хърватия 

в периода 2-3 май 2016 г. 
 
Словения 
По покана на председателя на НС на Р България г-жа Цецка Цачева официално 

посещение в България направи председателя на парламента на Словения г-н Милан 
Бърглез /8-10 юни 2016 г./. 

На 1-2 юни 2016 г. официално посещение по покана на министър Митов осъществи 
г-н Карл Ерявец, заместник министър-председател и министър на външните работи на 
Словения, в рамките на което бе открито почетно консулство на Словения в София.  

 
Република Кипър 
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В периода 21-23 февруари 2016 г. президентът на Република Кипър Никос 
Анастасиадис осъществи държавно посещение в България, в рамките на което бяха 
проведени срещи и с премиера Бойко Борисов, председателя на Народното събрание 
Цецка Цачева и с Н.Св. Патриарх Неофит.  

Интензивно бе и сътрудничеството в посока развитие на международно-правната 
база между двете страни. Подписани бяха: Меморандум за сътрудничество в областта 
на енергетиката; Меморандум за разбирателство в областта на туризма; Меморандум 
за разбирателство за предотвратяване на кражби, незаконни разкопки и незаконния 
внос, износ и прехвърляне на правото на собственост на движими културни ценности, 
както и за насърчаване на тяхното връщане. 

 
Черна гора 
В периода 1 -  2 февруари бе проведено официално посещение на министъра на 

външните работи и европейската интеграция на Черна гора Игор Лукшич, в рамките на 
което бе подписана Спогодба за социалната сигурност. 

На 30 юни 2016 г. в София бе организирано работно посещение на председателя на 
Парламента на Черна гора Дарко Пайович, в рамките на което бе проведена среща със 
заместник министър-председателя по координация на европейските политики г-жа 
Меглена Кунева.  

 
Албания 
В рамките на заключителните срещи на българското председателство на ПСЮИЕ 

участие взе албанският президент Буяр Нишани, който бе награден с орден от 
президента Росен Плевнелиев.  

На 17–18 май 2016 г. официално посещение в България осъществи министърът на 
външните работи на Република Албания г-н Дитмир Бушати. По време на 
посещението бе подписан Меморандум за сътрудничество в областта на европейската 
интеграция между правителствата на Р България и Р Албания.  

В периода 8-10 май 2016 г. посещение в Тирана осъществи делегация на Народното 
събрание от състава на Комисията по външна политика. 

 
Косово 
На 10 юни 2016 г. по покана на президента на Р България Росен Плевнелиев на 

посещение в София беше председателят на Парламента на Косово г-н Кадри Весели. 
На 18 ноември 2016 г. бе проведено официално посещение на вицепремиера и 

министър на културата, младежта и спорта на Република Косово Куйтим Шала, в 
рамките на което бе подписано Споразумение за културно сътрудничество. 

 
Босна и Херцеговина 
На 2-3 февруари 2016 г. бе осъществено официално посещение на министъра на 

външните работи на Босна и Херцеговина г-н Игор Црнадак в София, съчетано с 
участието му в неформалната среща на министрите на външните работи на страните-
участнички в ПСЮИЕ. Двустранна среща между двамата външни министри се проведе и 
в рамките на Срещата на министрите на външните работи на страните членки на Съвета 
на Европа в София (17-18 май 2016 г.). 

На 25 февруари 2016 г. в Сараево бяха проведени консултации по въпросите на 
двустранните отношения между България и Босна и Херцеговина. 
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В периода 25 – 27 април 2016 г. бяха открити детски спортни площадки в община 
Киселяк, квартали Лепница, Йехова и Раушевац, чието изграждане бе финансирано по 
линия на предоставената от България безвъзмездна помощ за развитие за 2015 г.  

 
Регионално сътрудничество и многостранни регионални формати 
 
ПСЮИЕ 
През първата половина на 2016 г. участието на България в ПСЮИЕ бе концентрирано 

върху успешното провеждане и завършване на третото по ред българско 
председателство на Процеса. Усилията на председателството бяха насочени преди 
всичко върху утвърждаването на ПСЮИЕ като водещ политически формат за диалог в 
региона и основен двигател на европейската перспектива пред региона на Западните 
Балкани.  

В изпълнение на заявените приоритети на председателството - енергийна и 
транспортна свързаност, миграция и справяне с бежанския поток, медийна свобода и 
свобода на изразяване – страната ни подготви и проведе успешно над 40 мероприятия. 
Най-важните сред тях са: 

- Заключителна среща на най-високо ниво на държавните и правителствени 
ръководители на ПСЮИЕ; 

- Две срещи на министрите на външните работи на ПСЮИЕ; 
- Първа среща на националните координатори за реализиране на регионалната 

платформа за борба с радикализацията, тероризма и феномена „чуждестранни бойци”; 
- Две срещи на политическите директори на ПСЮИЕ; 
- Координационни срещи на „Тройката” със Съвета за регионално сътрудничество 

(СРС) и ЕС; 
- Срещи на Борда на СРС, вкл. Годишна среща; 
- Зимно училище за млади дипломати; 
- Международна конференция на високо равнище „Посрещане на демографските 

предизвикателства в страните-участнички в ПСЮИЕ”; 
- Среща на високо равнище на тема „Укрепване на регионалната енергийна 

инфраструктура”; 
- Конференция по миграционните предизвикателства; 
- Среща на кметовете на общини на тема „Столицата – устойчива туристическа 

дестинация”; 
- Семинар на тема „Перспективи за развитие на биологичното земеделие в страните 

от Югоизточна Европа”. 
Освен множеството срещи, МВнР организира провеждането на кинофестивал на 

страните от ЮИЕ в рамките на българското председателство и подготви изложба, 
посветена на 20-годишнината на ПСЮИЕ. В сп. „Дипломация” бяха публикувани 
специализирани текстове за ролята на България за регионалното сътрудничество и 
важността на Процеса. 

През втората половина на 2016 г. министърът на външните работи взе участие в 
работна закуска на министрите на външните работи на ПСЮИЕ (22 септември 2016 г.) в 
рамките на ОС на ООН, организирана от Хърватското председателството на ПСЮИЕ. 

Наред с това през втората половина на 2016 г. представители на МВнР взеха участие 
в срещи на „Тройката” на ПСЮИЕ, СРС и ЕС и в заседание на Борда на СРС. 
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ЧИС  
България запазва традиционна ангажираност в рамките на ЧИС като част от 

регионалната политика на страната в разширения Черноморски регион за развитие на 
икономическите връзки между страните членки на Организацията, укрепване на 
доверието, стабилността и сигурността в региона. 

През 2016 г. се проведоха 34-та Среща на Съвета на министрите на външните работи 
на страните членки на ЧИС (Руска Федерация, Сочи, 1 юли 2016), на която България бе 
представена от министър Даниел Митов и 35-та Среща на Съвета на министрите на 
външните работи (Република Сърбия, Белград, 13 декември 2016), на която България 
бе представена от г-н Василий Такев , постоянен секретар в МВнР.   

България бе одобрена за страна координатор на Работната група по туризъм за 
следващия двегодишен период, считано от 1 юли 2016 г. 

 Български представител бе избран на поста изпълнителен директор за периода от 1 
януари 2017 г. до 31 декември 2019 г.  

Обезпечено бе  участието на представители на МВнР в органите на Организацията, 
както следва:  

- Среща на Комитета на старшите служители на страните- членки на ЧИС в Ростов 
на Дон, Руска Федерация (22-23 март 2016 г.);  

- Неформална среща на Комитета на старшите служители на ЧИС (19-20 април 
2016 г.) в Сочи, Руска Федерация; 

- Подготвителна среща на Комитета на старшите служители на ЧИС (29-30 юни 
2016 г.) в Сочи, Руска Федерация; 

- Среща на Комитета на старшите служители на ЧИС  (12 юли 2016 г.) в Истанбул; 
- Работна група по организационни въпроси (28-29 септември 2016 г.)  в   

Истанбул; 
- 25-та Среща на Управляващия комитет на Фонда за предпроектни проучвания (7 

ноември 2016 г.) в Истанбул; 
- 11-та Среща на Временната експертна група за сътрудничество ЧИС-ЕС (7 

ноември 2016 г.) в Истанбул; 
- Среща на Комитета на старшите служители (8-9 ноември 2016 г.) в Истанбул; 
- Съвместна среща на Комитета на старшите служители и Борда на директорите 

на Черноморската банка за търговия и развитие /ЧБТР/ (17-18 ноември 2016 г.) в  
Солун; 

- Среща на Комитета на старшите служители (11-12 декември 2016 г.) в Белград. 
 Подпомогнато бе участието на българските представители в срещите на Работните 

групи организирани в рамките на ротационното председателство на Руската федерация 
на ЧИС /1 януари – 30 юни 2016 г/. и на Република Сърбия /1юли- 31 декември 2016 г./- 
в областта на културата, транспорта, енергетиката, туризма, здравеопазването и 
фармацията, търговията, борбата с организираната престъпност, справяне с природни 
бедствия и извънредни ситуации. 
 
Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програми – Програма 8 
 
 
№ 

 
1100.03.04 - Бюджетна програма „Европейска 

политика“ 
(в лева) 

Закон                     
2016 г. 

Уточнен план 
31.12.2016 г. 

Отчет 
31.12.2016 г. 

І. Общо ведомствени разходи: 310 000 129 157 125 723 
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     Персонал 0 0 0 

     Издръжка 310 000 129 157 125 723 

     Капиталови разходи 0 0 0 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 310 000 129 157 125 723 

     Персонал 0 0 0 

     Издръжка 310 000 129 157 125 723 

     Капиталови разходи 0 0 0 

2 
Ведомствени разходи по други бюджети и 

сметки за средства от ЕС  
0 0 0 

     Персонал       

     Издръжка       

     Капиталови разходи       

ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета  0 0 0 

          

ІІІ. 
Администрирани разходни параграфи по други 
бюджети и сметки за средства от ЕС 

0 0 0 

          

  Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): 0 0 0 

          

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 0 0 0 

          

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 310 000 129 157 125 723 

  Численост на щатния персонал       

  Численост на извънщатния персонал       

* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС по 
програмата според целта, основанието/характера им и източника на финансиране 
** Описание на администрираните разходни показатели по програмата, вкл. проектите, според 
целта, основанието/характера им и източника на финансиране 

 
Организационни структури, участващи в програмата 
В изпълнението на програмата участват: 
Министърът на външните работи, Политическия кабинет, Генерална дирекция 

„Европейски въпроси”, дирекция „Политики и институции на ЕС”, дирекция 
„Двустранно европейско сътрудничество”, дирекция „Югоизточна Европа”.  

Работна група № 30 „ Разширяване на Европейския съюз”,  създадена с ПМС № 85 от 
17.04.2007 за организация и координация по въпросите на Европейския съюз. 

Експертни работни групи по отделните групи нерешени въпроси в двустранните 
отношения между Република България и Република Турция, създадени с Решение на 
Министерския съвет № 164 от 14 март 2009 г. 

Експертна работна група по изпълнението на Споразумението между Република 
България и Република Турция за определяне на границата в района на устието на река 
Резовска и разграничаване на морските пространства между двете държави в Черно 
море, създадена с Решение на Министерския съвет № 164 от 14 март 2009 г. 

Междуведомствената група за подготовка на позицията на Република България за 
преговорите с Румъния за делимитация на морските пространства между двете 
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държави в Черно море, създадена с решение на Министерския съвет от 19 март 1992 г., 
допълнено с решение на Министерския съвет от 12 октомври 1992 г. 

Целеви стойности по показателите за изпълнение * 
* Индикаторите са описани в текста  
Информация за наличността и качеството на данните 

- Информации и отчети за дейността на МВнР и ЗП; 

- Доклади и данни на институциите на ЕС и от заседанията на Съвет „Външни 
работи”, Съвет „Общи въпроси” и работните органи на ЕС; доклади от ПП към ЕС; 

- Информации, паметни бележки от срещи/събития на двустранна и 
многостранна основа;  

- Постановения и Решения на МС. 
Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на 

целите на програмата 
Вж. Програма 5 
Отговорност за изпълнението на програмата 
Програмен ръководител е определен от Министъра на външните работи съгласно 

Заповед на Министъра на външните работи № 95-00-28/ 30.01.2014 г. 
 

Програма 9 „Визова политика и управление на кризи” 

Степен на изпълнение за заложените в програмата цели 
С изпълнението на дейностите по програма 9 се цели реализирането водещите 

външнополитически приоритети, насочени към защита на интересите на българските 
граждани и българските общности в чужбина, и предоставяне на качествени консулски 
услуги. През 2016 г. продължиха усилията за постигане на основните цели на тази 
програма - да се изгради необходимата инфраструктура и материална среда, да 
продължи повишаването на квалификацията и обучението на консулски служители и 
да се изготвят съответните нормативни и административни документи, които да 
съответстват на изискванията за присъединяване към Шенгенското пространство, което 
да позволи, след постигане на членство да се осигурят условия за ефективно прилагане 
на правото и практиката на Шенген. 

 
Осъществени дейности/постигнати резултати  

 
1. Визова политика 
През 2016 г. в дирекция „Консулски отношения” бяха обработени общо 660 723 

заявления за визи, от които бяха издадени 657 074 визи и отказани 3 649 визи. Визите 
вид  „Д” бяха 10 890, визите вид  „С” бяха общо 659 833, от които 6 912 бяха издадени 
за транзитно преминаване. Броят на издадените визи през 2016 г. е с 13%  по-голям от 
броя на издадените визи през 2015 г. 

 
Кадрово и материално-техническо обезпечаване на консулските служби 
През 2016 г. бе подготвено и осъществено кадровото и материално-техническото 

обезпечаване на консулските служби за активния туристически сезон. На 
дипломатическите и консулските представителства на Република България в 
държавите, откъдето е основният туристопоток към нашата страна – Руската 
федерация, Украйна, Беларус, Молдова и др., бяха изпратени указания за избор и 
допълнително назначаване на местни лица в консулските служби. Бе анализирана 
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информацията за нарасналия  обем на туристите към България и в съответствие с това, 
през годината бяха командировани краткосрочно, по график, общо 43 служители в 
помощ на най-натоварените консулски служби през летния туристически сезон: в 
Москва, Екатеринбург, Минск, Тбилиси, Истанбул, Бурса, Техеран, Бейрут и др. 

През 2016 г. в Екатеринбург, Руската федерация, бе открито възобновеното 
консулство на Република България, в отговор на нарасналия интерес за издаване на 
визи за туристически пътувания на руски граждани от Уралския федерален район на 
Руската федерация в България.  

През отчетния период бе проведен курс за обучение „Национална Визова 
Информационна Система – ниво консулска служба”, както и изпити за служители,  
кандидатствали за краткосрочно командироване в помощ на консулските служби през 
летния период. Също така бе организирано провеждането на изпити и за участниците в 
курса за обучение на консулски длъжностни лица и консулски сътрудници, заминаващи 
на дългосрочни задгранични командировки. Служителите на Националния визов 
център се включиха активно като лектори, квестори и изпитващи в курса.  

Във връзка с летния и зимния туристически сезон бе контролирано  спазването на 
конкретните указания за издаване на визи, с цел насърчаване на туристическите 
пътувания до нашата страна. В периода отдел „Национален визов център” на дирекция 
„Консулски отношения” съдейства за своевременното издаване на български 
туристически визи на чуждестранните граждани. През 2016 г. бяха издадени  510 418 
туристически визи, от които 462 360 визи за организиран туризъм и 48 058 визи - за 
неорганизирани туристически пътувания.  

На дипломатическите и консулските представителства бяха дадени указания 
съответно за стартиране и приключване на процедурите по акредитация на 
чуждестранните туристически агенции, желаещи да работят на българския пазар.  
 

Съдействие на граждани и взаимодействие с други институции по визови въпроси 
Всекидневно бяха давани отговори на множество запитвания на граждани по 

прилагането на националната нормативна база и законодателството на Европейския 
Съюз в областта на визовата политика.  

В изискуемите срокове бе предоставяна информация по запитванията от Агенцията 
по заетостта, във връзка с изпълнение на процедурата по издаване на разрешения за 
работа на чуждестранни граждани на територията на Република България. В тази 
връзка, през отчетния период, дирекция „Консулски отношения” съгласува с Агенция 
по заетостта, по реда на чл.3 и на чл.8 от Наредба за условията и реда за издаване, 
отказ и отнемане на  разрешения за работа на чужденци в Република България 771 
молби, по които представи 639 положителни становища и 132 отрицателни становища.  

През 2016 година бяха изготвени и изпратени 853 съгласувателни писма до 
дирекция „Миграция” и териториалните звена „Миграция” на Министерството на 
вътрешните работи, свързани със събирането на семейства на чужди граждани. 

В процеса на издаването на визи, се извършваха необходимите съгласувателни 
процедури със съответните институции.  
 През отчетния период бе оказано съдействие за своевременното издаване на визи 
на делегатите на 126-та сесия на Съвета на Министрите на Съвета на Европа,  
участниците в ХХV-ия Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва” през 
месец януари 2016 г.; на Института по механика към БАН за издаване визи на участници 
в научния проект „Innovative  nondestructive testing and advanced composite repair of 
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pipelines with volumetric surface defects”; на участниците във  футболната лига на 
глухите, Балканите  –  Африка, в която има представители на отбори от десет държави; 
на участниците в конференцията на високо равнище: „Стратегията на Съвета на Европа 
за правата на детето (2016 – 2021 година)”, както и на участниците в конференцията на 
тема „Укрепване на независимостта и безпристрастността на съдебната власт като 
предпоставка за върховенството на закона в държавите-членки на Съвета на Европа”; 
на участниците в двадесетото издание на Международния детски фолклорен танцов 
фестивал „Приятелство без граници” и др. Оказано бе съдействие също и за издаването 
на визи за участниците в 25-то юбилейно издание на Международния музикален 
фестивал „Откритие”, проведен в гр. Варна, както и за издаването на визи на 
участниците в Международния фестивал за детска красота и талант в гр. Несебър. 
Отдел „НВЦ” оказа съдействие и за издаването на визи на участниците 
Международния конгрес на световните цивилизации и модерния туризъм, който бе 
проведен в София в периода 29 ноември – 1 декември 2016 г., както и на участниците  
в Международната работна среща за стратегическо планиране на развитието на PETRI – 
София и Международната Y-PEER мрежа, която се проведе в периода 19 – 21 декември 
2016 г. 
 През 2016 г. дирекция „Консулски отношения” продължи да съдейства на 
Министерство на младежта и спорта и на отделните спортни федерации, както и на 
различни общини, по издаването на входни визи за участници в различни културни, 
спортни мероприятия и  международни турнири.  
 От Дирекцията бе изготвено писмо до ДАНС във връзка с Специализиране на някои 
адвокатски кантори по дела във връзка с откази на визи и оказване на активно 
съдействие за трайно установяване на чужденци на територията на Република 
България. 
 

Дейности, свързани с присъединяването на България към Шенген 
В периода бяха продължени дейностите, свързани с преструктурирането и 

реорганизацията на работата на консулските служби към дипломатическите 
представителства на Република България в чужбина, с оглед покриване на 
изискванията на Шенген. 

Извършвано бе текущо администриране на операционните системи, приложния 
софтуер, базите данни и други системи, инсталирани за нуждите на Националния визов 
център и Резервния визов център, изградени и оборудвани със средства по 
Инструмента Шенген. Извършвано  бе също техническо обслужване на експлоатацията 
на оборудването в двата визови центъра. 

Отстранени бяха проблемите с климатичните инсталации в РВЦ на МВнР и бяха 
инсталирани допълнителни термични датчици за дистанционно известяване при 
достигане на критични температури. 

Продължиха дейностите за подпомагане на служителите в консулските служби на 
нашите задгранични представителства при работа с визовите информационни системи, 
както и в процеса на текущо администриране на операционните системи, базите 
данни, приложното програмно осигуряване и др. 

Командировани бяха експерти на дирекция „Консулски отношения”  за отстраняване 
на локални проблеми при експлоатиране на НВИС, подмяна и конфигурация на нови  
НВИС сървъри, както и извършване на цялостни профилактики на базите данни, 
обслужващи НВИС в консулските служби на нашите задгранични представителства в 
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Москва, Скопие, Битоля, Минск, Рабат, Брюксел, Хавана, Мексико, Валенсия, Ереван, 
ниш и Киев. 

Служители на дирекция „Консулски отношения” взеха участие в редовното 
заседание на Консултативната работна група по въпросите на Визовата 
информационна система на Европейския съюз (VIS AG) към Европейската агенция за 
оперативно управление на широкомащабни информационни системи – eu-LISA и на 
смесения Комитет Visa/VISION Working Party/Mixed Committee. 

Бяха предприети важни мерки за гарантиране на непрекъснат обмен на информация 
между националната визова система и европейската визова система.  

Своевременно бе актуализиран информационния масив на системите, с оглед 
въвеждане на промените във визовия режим спрямо граждани на трети страни.  

Изпратени бяха единайсет компютърни конфигурации с инсталирана НВИС за 
нуждите на консулските ни служби в Одрин, Брюксел, Мексико, Бурса, Дубай, 
Екатеринбург, Букурещ и Берлин, с цел подобряване на наличните технически средства 
и отстраняване на локални проблеми с визовата система. 

В отчетния период бе успешно изпълнен пилотен проект за предоставяне на нова 
електронна консулска услуга – възможност на заявителите онлайн да проверят 
статуса на техните подадени молби за визи в консулските служби на нашето 
посолство в Анкара и на нашето Генерално консулство в Истанбул.  

През 2016 г. бяха стартирани следните проекти:  
1. Проект „Поддръжка и обновяване на програмното и техническо осигуряване 

на НВИС и на визовата дейност в консулските служби на Р България", 
финансиран в рамките на договор за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) 
по  фонд „Вътрешна сигурност” с per. № 812108-116/13.10.2015г.  

Проектът се изпълнява без особени трудности с двама изпълнители: 

 ЛОТ 1: ДЗЗД „Ай Би Ес Индекс” изпълнява договор № 56/ОП-И/25.08.2016г. на 
стойност 3 999 600.00 лева ДДС, с предмет „Осигуряване на поддръжка на НВИС, 
комуникация с ВИС на ЕС и доставка, инсталация и пускане в експлоатация на 
оборудване за осъвременяване на НВИС. Одитен доклад от първоначален 
анализ на текущата инфраструктура на НВИС и доставката на оборудване бяха 
извършени в 2016г. Изпълнителят продължава работата си по договора относно 
oбезпечаване на непрекъснато и безпроблемно функциониране на 
Националната визова система в Основния и Резервния визов център и 
интерфейсите за връзка с ВИС на ЕС в режим 24/7 до 01. 2019г.; 

 ЛОТ 2: ДЗЗД „ВИС 2020” изпълнява договор № 57/ОП-И/25.08.2016г. на стойност 
3 564 000.00 лева с ДДС с предмет „Надграждане и обновяване на НВИС и на 
визовата дейност в консулските служби”. В 2016г. бе извършен Анализ на 
текущите бизнес процеси и Функционална и техническа спецификация. Проектът 
е на фаза „Проектиране” и понастоящем доразработва някои функционалности 
относно как ще работи бъдещата система, за да обслужва процесите по 
подаване и обработка на заявления за визи, издаване на визи, обработка на 
заявления за български документи за самоличност, заявяване и предоставяне на 
административни и консулски услуги в ДП/КП в чужбина. Предстои да бъдат 
извършени фаза „Разработка” и фаза „Внедряване” до 30.06.2017г. 
Гаранционната поддръжка на изградения софтуер е 12 месеца от датата на 
приемане на информационната система.  

 



130 
 

2. Проект „Изграждане на защитена комуникационна връзка на консулските 
служби с Националния визов център. Осигуряване на алтернативни комуникационни 
канали за връзка на консулските служби с ограничен достъп до VPN”, финансиран в 
рамките на ДБФП с per. № 812108-102/13.10.2016 год. Начало на проекта: 13.10.2016 г.; 
край на проекта – 13.10.2017г., Бюджет: 1 000 000.00 евро. Целта на проекта е 
изграждане на  независима и сигурна комуникационна мрежа, която да осигури 
непрекъсваема свързаност между НВЦ и консулските служби. Също така, в рискови 
държави и/или държави с ниско качество на предоставяната свързаност, или където са 
ограничени или липсват възможности за изграждане на защитени канали чрез 
публичните или общодостъпни комуникационни услуги, ще бъдат поставени сателитни 
комплекси за връзка. Чрез изграждането на независима сателитна система и защитена 
комуникационна свързаност ще се осигури пренос на чувствителна некласифицирана 
служебна информация и пълно интегриране към вече доставеното оборудване по 
инструмента Шенген, НВИС, както и на други важни информационни системи. 
 В заседанието на на РГ „Виза” към Съвета на ЕС на 14 юни 2016 г. бе поставен 
въпросът за изчисляването по принцип на 90-те дни престой в рамките на всеки 180 
дни в ЕС и че в момента престоят в Шенгенското пространство се изчислява отделно от 
престоя в България или Румъния и това дава възможност за неограничен по време 
престой на територията на ЕС. Именно поради това бе поставен въпросът, че престоят 
следва да се изчислява общо за целия ЕС, а не поотделно, тъй като до момента 
тълкуването на Европейската комисия води до създаване на възможности за 
злоупотреби с правото на безвизов краткосрочен престой. Калкулацията на престоя от 
90 дни в рамките на всеки 180 дни следва да включва и престоя на територията на 
България. 

Постигане на визова реципрочност със САЩ и Канада 
Служител на дирекция „Консулски отношения” участва в тристранните срещи по 

визова реципрочност, съгласно Регламент 1289/2013 на Европейския парламент и на 
Съвета на ЕС за изменение на Регламент 539/2001 на Съвета на ЕС, със Съединените 
щати и Канада, проведени в Брюксел на 23 февруари и на 6 април 2016 г. На тези 
заключителни срещи, в рамките на преговорите за визова реципрочност на България и 
другите заинтересовани държави членки на ЕС, със САЩ и Канада, при участието на 
Европейската комисия, бе приключено разглеждането на изискванията на Съединените 
щати и Канада за присъединяване на България към програмите за освобождаване от 
визи на тези държави, мерките на българското правителство за изпълнение на тези 
изисквания  и перспективите за отмяна на визовия режим за пътувания на българските 
граждани в САЩ и Канада. Дирекция „Консулски отношения” участва в 
подготвителната дейност и в самата среща в Брюксел на ниво министри България – 
Румъния – Канада, с участието на европейския комисар Димитрис Аврамопулос, имаща 
за цел постигане на съгласие по визовия въпрос, като впоследствие подготви и прие 
канадска експертна група през м.юли 2016 г., която след посещението си изготви 
доклад, въз основа на който беше взето решение за отмяна на визовия режим за 
всички български граждани. 

 
2. Консулски въпроси 
Административно обслужване на гражданите  
Дирекция „Консулски отношения” допринася за изпълнението на дейностите, 

свързани с предоставянето от Министерството на външните работи на услуги на 
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граждани и фирми, в изпълнение на задачата за качествено административно 
обслужване на граждани и фирми на принципа „едно гише”.  

 
Заверки и легализации на документи 

 Дейностите за заверки и легализации на документи  са свързани с обслужване на 
многобройни  заявители на административни услуги, взаимодействие с българските 
представителства зад граница, с чуждите дипломатически представителства в 
Република България, с централните административни органи на нашата страна, с 
органите на местното самоуправление и др. Обслужването на гражданите се 
осъществява с помощта на електронна система за прием, регистриране и разпределяне  
на „случаен принцип” на подадените за заверка и легализация документи и други 
книжа. Изградена е електронна база данни, съдържаща  образци от подписите на 
представители на дипломатическия корпус, българската държавна и общинска 
администрация, преводачи работещи към фирми, които са регистрирани в МВнР. 
Гражданите имат възможност за проверка в реално време, чрез интернет  за наличието 
на заверка с „ Апостил” на подадени от съответното лице документи. 
 В периода от 01.01.2016 г. - 31.12.2016 г. в дирекция „Консулски отношения”  бяха 
приети за заверка и легализация 360 761 бр. документа, от които 283 491 броя бяха 
заявени като “обикновени”,  32 250 бр.  като „бързи” и 45 020 бр. като „експресни” 
услуги. В отчетния период, вследствие тези извършени административни услуги, в 
държавния бюджет са постъпиха приходи в размер на 7 106 812,5 лв. от държавни 
таксови  марки. 
 
Регистрирани заявления от дата 01.01.2016 г. до дата 31.12.2016 г. 
 

 Легализации 
и заверки 

Легализации Заверки Общо 

Обикновени 
Брой: 31 828 

Цена: 954 840 
Брой: 15 446 

Цена: 231 690 
Брой: 236 217 

Цена:3 543 255  

Брой:283 491 
Цена: 

4 729 785  

Бързи Брой: 5 225 
Цена: 235 125 

 

Брой: 2 428 
Цена: 54 630 лв. 

Брой: 24 597 
Цена: 553 432,5 

Брой: 32 250 
Цена: 

843 187,5 лв. 

Експресни Брой: 6 108 
Цена:  

366 480 лв. 

Брой: 4 297 
Цена: 

128 910лв. 

Брой: 34 615 
Цена:1 038 450 

Брой:45 020 
Цена: 

1 533 840 

Общо Брой: 43 161 
Цена: 

1 556 445 лв. 

Брой: 22 171 
Цена:  

415 230 лв. 

Брой: 295 429 
Цена: 

 5 135 137,5 лв. 

Брой: 360 761 
Цена:  

7 106 812,5 лв. 

 
 През 2016 г. в дирекция „Консулски отношения” постъпиха и бяха обработени 821 
бр.  преписки с искания за утвърждаване на преводачи към фирмите, извършващи 
официални преводи и регистрирани в МВнР, както и издаване на удостоверения. 
 Чрез „Приемна” на МВнР в дирекцията постъпиха над 1 128 бр. искания за 
потвърждаване истинността на пълномощни, декларации и други документи, 
нотариално заверени в дипломатическите и консулските представителства на нашата 
страна. За всяко искане бе направена справка в Регистрите за нотариалните 
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удостоверявания и бяха изготвени писмени отговори, адресирани до заинтересованите 
физически и юридически лица. 

 
Гражданско състояние на български граждани  
През 2016 г. обемът на получените и обработени преписки по гражданско състояние 

наброяват около 15 295 бр., като този брой включва и редица висящи преписки, които 
очакват своето разрешение към отчетния период. В посочената статистика не са 
включени изпращаните отговори на запитвания по електронната поща, проведените 
телефонни разговори с дадени консултации на граждани и служители от нашите 
задгранични представителства, както и множеството съгласувателни действия с други 
държавни институции/общини по въпроси свързани с гражданското състояние. 
 С оглед работата на внедряването на електронни услуги, които да улеснят работата и 
обслужването на гражданите, при поискване на съдействие по въпроси от областта на 
гражданското състояние, продължи оказваното съдействие на консулските служби, 
свързано с достъпа до Регистъра на населението. 

 
Българско гражданство 
През 2016  година получените и обработени преписки по българско гражданство и 

български произход, които наброяват 6 412 бр. В същото време има редица преписки, 
които към отчетния период са висящи и очакват решение. Най-значителен брой 
преписки по българско гражданство бяха получени от дипломатическите и консулските 
представителства на нашата страна в Молдова, Република Македония, Русия, Албания 
и други. 

 
Български документи за самоличност 
През 2016 г. продължи тенденцията на значително увеличение на броя на 

заявленията за подмяна на българските лични документи. Това е предизвикано от 
обстоятелството, че преобладаващата част от документите за самоличност имат 
валидност, изтичаща през 2015 г. и 2016 г. Бяха обработени 67 012 бр. документи за 
самоличност. Продължи практиката за изпращане на новоиздадените документи за 
самоличност чрез куриерски фирми до нашите задгранични представителства като 
бяха оформени  2 372 бр. пратки. 

В обхвата на дейностите по това направление се разглеждат постъпилите през 
Националната визова информационна система (НВИС) искания за издаване на 
временни паспорти, Европейски документ за пътуване (ЕTD), удостоверения за 
завръщане на чужденец в Република България и се изпращат указания и решения по 
тях. През отчетния период бяха разрешени искания за издаване 18 061 бр. временни 
паспорти. 

Служител на Дирекция Консулски отношения бе краткосрочно командирован в 
консулските служби на ГК Истанбул и Одрин (9-12 август 2016 г.) във връзка с 
внедряването на пилотен проект на Дирекция „КО“ за електронно попълване на 
заявление за български документи за самоличност с генериран уникален QR код, 
онлайн резервация на час за посещение на консулската служба и проверка готовността 
на заявените БДС. 

 
Разрешение за полети и кораби и сухопътни транспорти 
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През 2016 г. дирекция „Консулски отношения” осигури получаването на 1872 бр. 
комплекти разрешения за полети на български самолети във въздушното 
пространство на други държави, издаването на 4507 разрешения за полети на чужди 
самолети през българското въздушно пространство, получаването на 58 бр. постоянни 
дипломатически разрешения за полети на български самолети във въздушното 
пространство на други държави, издаването и актуализирането на 58 бр. постоянни 
дипломатически разрешения за прелитания на чужди самолети в българското 
въздушно пространство и влизания на чужди кораби в българските териториални води,  
получаването на 13 бр. комплектни разрешения за посещения на български кораби в 
териториалните води на други държави, издаването на 58 бр. комплектни разрешения 
за влизания на чужди кораби в териториалните води на Република България, 
получаването на 148 комплектни разрешения за преминаване на български 
транспорти през територията на други държави, издаването на 369 комплектни 
разрешения за преминаване на чужди транспортни/ж.п. ешалони през територията 
на нашата страна, получаването на 6 бр. разрешения за аерозаснемания за български 
въздухоплавателни средства, издаването на 13 бр. разрешения за 
аерофотозаснемания по границите и на територията на нашата страна и др. 

 
3. Управление на кризи 
През 2016 година Дирекция „Ситуационен център“ (ДСЦ) следеше постоянно 

обстановката в отделните държави от гледна точка на възникване на предпоставки за 
промени на нивата на риск. Информацията се събираше и анализираше на основа 
препоръки и данни от информациите на българските дипломатически и консулски 
представителства, както и от СМИ. При анализа и оценката дирекцията се ръководеше 
от възприетата в държавите-членки на ЕС класификация на степените на риск и 
препоръките на Европейския кризисен център.  

Ежедневно продължава изготвянето на „Дневен ситуационен доклад“, отразяващ 
информация за миграционния натиск, кризисни ситуации с бедстващи български и 
граждани на ЕС и събития в горещи точки по света. В ежедневните доклади редовно 
беше отразявана статистиката и динамиката на броя на мигрантите, влизащи в 
България,  както транзитно преминаващите, така и желаещи да получат бежански 
статут у нас. 

В 24-часов режим бяха приемани и предавани по предназначение и компетентност 
получаваните от българските институции и ведомства, чуждестранните 
представителства в страната, българските задгранични дипломатически и консулски 
представителства и български граждани информации, съобщения и сигнали. 

Продължи публикуването на множество съвети и препоръки към българските 
граждани, намиращи се в чужбина или пътуващи при възникване на конкретна 
опасност, включително относно възникналата кризисна обстановка с блокиране на 
българо-гръцката граница. През май 2016 г. започна да функционира електронната 
система за допълнително директно оповестяване на наши граждани, пребиваващи зад 
граница в отделните страни, относно наличие на кризи и препоръките на ДСЦ в тази 
връзка. Чрез оперативните дежурни и дежурния по Ситуационен център, 
координирано със ЗП и ДКО, няколкократно беше оказвано съдействие на български 
граждани, изпаднали в затруднено положение и обърнали се за съдействие към МВнР.  

Изготвени бяха аналитична справка за потока на бежанците от Афганистан и 
възможните последици за България; справка относно „Вирусът Зика - основни данни, 
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възможности за заразяване и разпространение, епидемичен потенциал, 
профилактика”. 

Извършени бяха необходимите действия по съгласуване и подписване на Протокол 
за сътрудничество между дирекция „Национална система 112” на Министерството на 
вътрешните работи и дирекция „Ситуационен център”, предложен от МВР.  

Във връзка с възникналата кризисна обстановка с блокиране на българо-гръцката 
граница бе проведена среща на министър Митов с ръководството на Асоциацията на 
българските превозвачи (БАСАТ). Чрез оперативните дежурни и дежурния по 
Ситуационен център, координирано с ГК на Република България в Солун и ДКО, 
няколкократно беше оказано съдействие на български шофьори, изпаднали в 
затруднено положение в Гърция и обърнали се за съдействие към МВнР.  

Взето бе участие в редовното съвещание на Междуведомствената група по Външния 
авариен план на АЕЦ „Козлодуй”, както и в Междуведомствената  група при МС във 
връзка с чл. 18, ал. 3 от Закона за  защита при бедствия. 

През март 2016 г. при кризисната ситуация след атентатите в Брюксел ДСЦ 
своевременно повиши нивото на риск за страната, а след успокояването на 
обстановката, нивото беше съответно понижено. Във връзка със същата ситуация ДСЦ 
съдейства за създаване на организация българските мисии в Брюксел да могат да 
приемат и настаняват наши граждани, пострадали или изпаднали в беда вследствие на 
атентатите. Дирекцията взе активно участие в съвещанията на министерството по 
изработването на указания за мерки за сигурност на дипломатическите 
представителства в Брюксел след терористичните актове на 21 март. 

През месеца началникът на отдел „Управление на кризи“ взе участие на 22-23 март в 
пълномащабното учение по противодействие на тероризма.  

През април 2016 г. в изпълнение на решение № 1 на МС на Република България за 
приемане на Национален план за противодействие на тероризма,  ДСЦ  изготви проект 
за План на министерството на външните работи за противодействие на тероризма. 

През 2016 г. ДСЦ наблюдава с повишено внимание хода на реализирането на 
Споразумението между ЕС и Турция за обратно приемане на бежанци и оценките 
относно неговата стабилност за решаване на бежанската криза. През отчетния период 
актуалност придоби въпросът за прилагането на споразумението на България и Турция, 
след забавянето и неприемането обратно от турската страна на около 200 души, 
преминали нелегално у нас. Голямо внимание беше отделено на политиката и на 
обстановката в Турция, на войната в Сирия и на огнищата на напрежение в Близкия 
изток, Средния изток и Северна Африка. 

Беше въведена нова ежеседмична статистика за броя на българските граждани, 
регистрирали се в сайта на МВнР , рубрика „Пътувам за…“  

След терористичния акт на 14 юли в Ница,  дирекция „Ситуационен център”  
осъществи екстрени телефонни контакти със ЗКС в Париж, с молба за предоставяне на 
по-пълна информация и данни за евентуално пострадали български граждани. Също 
така  бе издирен и предоставен на ПЦ и оперативния дежурен по Министерство 
телефонен номер, на който близки и роднини да могат да търсят информация за 
евентуално пострадали български граждани. Дирекцията продължи да наблюдава 
реакциите на френските власти и да предоставя  информация до ръководството на 
министерството. 

От 16 юли 2016 г. дирекция „Ситуационен център“ концентрира дейността си по 
съдействие за овладяване на последствията за българските граждани, след неуспешния 
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опит за преврат в Турция. Голямо внимание  беше отделено на политиката и на 
обстановката в Турция. 

След настъпването на събитията в Турция, в ДСЦ на МВнР беше създаден Кризисен 
щаб, който пристъпи към работа в нощта на 15 юли. В работата пряко и активно 
участваха министърът на външните работи и  заместник-министрите на външните 
работи, които на базата на развитието на обстановката и осъществяваните от тях 
контакти с посолството и Генералните консулства в Турция, даваха указания за 
действия на Кризисния щаб, анализираха случващото се и информираха държавното 
ръководство. 

В ДСЦ започна да се носи постоянно денонощно дежурство от нощта на 15 юли, 
което продължи през следващите седмици. Дежурните осъществяваха непрекъснат  
контакт с мисиите в Турция, подпомагаха координацията на действията за оказване на 
съдействие на българските граждани, по осигуряване на логистиката за преминаване 
на границата,  отговаряха на запитвания за обстановката и възможностите за 
преминаването на ГКПП, докладваха на ръководството за развитието на ситуацията.  
Кризисният щаб установи „горещ телефон” за граждани /948 2552/, който бе 
предоставян от тел. 112 в помощ на граждани, търсещи съдействие. Телефонът бе 
предаден и на дежурните в ЗП в Анкара, Истанбул, Одрин и Бурса, за ползване от 
българските граждани при необходимост. Пристъпи се към активно набиране на 
информация за българите намиращи се в Турция, данни за тяхното местонахождение и 
проблеми. Бяха предприети редица конкретни мерки за съдействие. На сайта на МВнР 
бяха ежедневно  публикувани актуализирани „Съвети към гражданите“, които са в 
момента в Турция, отчитащи промяната на обстановката и нивото на опасност.  Тези 
указания бяха препращани и до личните мейли на всички наши сънародници, които до 
този момент бяха регистрирани в рубриката „Пътувам за..“. Броят на регистрациите на 
гражданите се повиши значително след опита за преврат, като само за първите дни 
след 15 юли надхвърли 200. На постъпващите  обаждания и е-мейли се реагираше 
веднага и  своевременно, в контакт с мисиите ни в Турция. Приети бяха стотици 
телефонни обаждания за съдействие на групи български граждани, намиращи се в 
Турция или техни роднини от България. Съвместно с дирекция „ЮИЕ“ ежедневно се 
изготвяше  специален доклад за действията на МВнР и ЗП в Турция. 

ДСЦ взе участие  на 16 и 27 септември 20016 г. в националното пълномащабно 
учение по противодействие на тероризма по заповед № Р-139/12.09.2016 г- на 
министър-председателя на Република България и  заповед на министъра на външните 
работи от 13 септември 2016 година. За министерство на външните работи целта в 
учението бе да се отработи оповестяването, събирането и дейността на членовете на 
Националния оперативен щаб /НОЩ/, оперативните щабове към ведомствата и 
техните структури при условия на извършване на терористичен акт в страната. 
Сценарият на учението бе извършване на терористичен акт на летището в Пловдив, при 
който има жертви, включително и чуждестранни граждани. Едно от условията на 
учението бе да се действа на място без наличие на мобилна телефонна комуникация. 

Във връзка с констатирани проблеми по функционирането на рубриката „Пътувам 
за…“, ДСЦ осъществи цялостно и задълбочено тестване на системата, описа и 
класифицира диагностицираните грешки, като изготви изчерпателен доклад, с който 
беше запознато ръководството на МВнР и структурите, имащи отношение по темата. 
Беше изготвена препоръка към фирмата, изработила рубриката, за отстраняване на 
проблемите. 
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В ДСЦ през 2016 година се водеше пълен отчет за получаваната информация към 
оперативните дежурни на МВнР – позвънявания по телефон, получени факсове или 
електронни писма от наши сънародници. За периода от 1 януари до 31 декември 2016 
година оперативните дежурни на  МВнР са регистрирали  над 1740  бр. сигнали по 
телефон , над 1848 бр. по  e-mail  и  над 1056  сигнали, получени по факс. 

През 2016 година ДСЦ ежедневно наблюдаваше пресата и новинарските блокове на 
множество български и чуждестранни медии с оглед на реакция, в случай че има 
засегнати български граждани в чужбина. 
 
Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програми – Програма 9 
 
 
№ 

1100.03.05 - Бюджетна програма „Визова политика и 
управление при кризи“ 

(в лева) 

Закон                     
2016 г. 

Уточнен план 
31.12.2016 г. 

Отчет 
31.12.2016 г. 

І. Общо ведомствени разходи: 2 500 000 1 274 740 1 642 486 

     Персонал 0 0 0 

     Издръжка 2 500 000 1 274 740 1 642 486 

     Капиталови разходи 0 0 0 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 2 500 000 1 274 740 1 642 486 

     Персонал 0 0 0 

     Издръжка 2 500 000 1 274 740 1 642 486 

     Капиталови разходи 0 0 0 

2 
Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за 

средства от ЕС  
0 0 0 

     Персонал       

     Издръжка       

     Капиталови разходи       

ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета  0 0 0 

          

ІІІ. 
Администрирани разходни параграфи по други бюджети и 
сметки за средства от ЕС 

0 0 0 

          

  Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): 0 0 0 

          

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 0 0 0 

          

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 2 500 000 1 274 740 1 642 486 

  Численост на щатния персонал       

  Численост на извънщатния персонал       

* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС по 
програмата според целта, основанието/характера им и източника на финансиране 
** Описание на администрираните разходни показатели по програмата, вкл. проектите, според 
целта, основанието/характера им и източника на финансиране 
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Целеви стойности по показателите за изпълнение* 
*Индикаторите са описани в текста 
Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на 

целите на програмата 
- Бюджетни и кадрови ограничения, политическа и икономическа несигурност 
- Развитие на вътрешнополитически процеси в държави с негативно рефлектиране 

върху правата на български граждани и на българските общности 
- Неизпълнение на международноправни задължения от чужди държави 
- Забавяне на приемането на Република България в Шенгенското пространство 
- Извънредни събития в неочаквано големи мащаби /природни бедствия, актове на 

тероризъм, бунтове и метежи и др./ 
Организационни структури, участващи в програмата 
Дирекция „Консулски отношения”, дирекция „Ситуационен център”, дирекция 

„Сигурност” 
Информация за наличността и качеството на данните 
- Отчет на организационни структури, участващи в програмата. 
Отговорност за изпълнението на програмата 
Програмен ръководител е определен от Министъра на външните работи съгласно 

Заповед на Министъра на външните работи № 95-00-28/ 30.01.2014 г. 
 
 

Програма 10 „Осигуряване и контрол на външнополитическата дейност” 

Степен на изпълнение на заложените в програмата цели 
През отчетния период бе постигнато добро финансово управление на публичните средства 

посредством засилване на управленската отговорност и изграждане на адекватни ефективни 
системи за финансово управление и административен контрол. Осигурено бе планирането и 
координацията на външнополитическата дейност за реализиране на външнополитическите 
приоритети на правителството. 

 
Осъществени дейности/постигнати резултати  
1. Вътрешен одит 
С цел укрепване на вътрешния контрол и подобряване на разбирането на процеса 

по управление на риска, дирекция „Вътрешен одит” на МВнР през отчетния период 
извърши 4 бр. одитни ангажимента за консултиране /два от които ще приключат през 
2017 г./, при планирани 3 бр. и 13 бр. одитни ангажимента за увереност /два от които 
ще приключат през 2017 г./, при планирани 13 бр. Извършени са одити за увереност 
в: ЦУ на МВнР; ГК Одеса, Украйна, ЗП Стокхолм, Кралство Швеция, ЗП Ханой, 
Виетнам, ЗП Тунис, Тунизийска република, ЗП Букурещ, Румъния,  ЗП Аман, Йордания, 
ЗП Прага, Чешка Република, ЗП Токио, Япония, ЗП Алжир, Алжирска народно-
демократична република. 

В резултат на дадените от вътрешните одитори препоръки се наблюдава 
подобрение в редица дейности и процеси, сред които: 

- Подобряване на организацията и контрола при финансово-счетоводната и 
материална отчетност в одитираните задгранични представителства и управление на 
движимото и недвижимото имущество;  

- Подобряване на процеса при отдаване под наем на имоти държавна собственост, 
предоставени за управление на МВнР; 
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- Подобряване на организацията на работата в представителствата и конкретизиране 
на изискванията за изпълнението на функциите на отделните служби и служители, 
връзките между тях и други въпроси свързани с дейността; 

- Подобряване на разбирането за управление на риска и въвеждане на контролни 
механизми от ръководителите на одитираните представителства; 

- Подобряване на консулското обслужване и организацията на работа в консулските 
служби; 

- Подобряване на организацията на документооборота в задграничните 
представителства; 

- Повишаване на разбирането за управленската отговорност, вътрешния контрол, 
дейността по вътрешен одит, в резултат на проведени срещи с лица на ръководни 
длъжности на всички йерархични нива, както и проведени консултации на служители 
преди тяхното заминаване в дългосрочна командировка. 
 През 2016 г. са постигнати планираните целеви стойности на показателите за 
изпълнение. 
 

2. Инспекторат 
В утвърдения от министъра на външните работи „План за дейността на Инспектората 

на МВнР през 2016 г.” бяха включени задачи, продиктувани от основната цел на 
Инспектората, а именно повишаване на ефективността на функционирането на 
дипломатическата служба и ограничаването до минимум на възможностите за 
корупционни практики и потенциални конфликти на интереси в задграничните 
представителства и ЦУ на МВнР. 

И през 2016 г. се запазиха положителните тенденции в дейността на Инспектората, 
които са показателни за неговия принос за подобряване функционирането на 
дипломатическата служба, а именно: 
- Анализът и оценката на ефективността и на корупционния риск в дейността на 
администрацията на ЦУ на МВнР и на второстепенните разпоредители с бюджетни 
кредити остават приоритетни направления в работата на Инспектората. Въз основа на 
резултатите от този вид проверки на дирекциите „Пресцентър”, „Ситуационен център”  
и „Външнополитическо планиране, информация и координация” бяха предложени 
подходящи, управленчески  решения. 
- Повишава се степента на изпълнение препоръките на Инспектората относно мерките 
по превенция на корупционните практики и на конфликт на интереси. Инспекторатът 
продължи да изготвя становища по представените годишни планове и отчети за 
дейността на задграничните представителства, които  постъпват в МВнР. 
- Констатира се позитивната практика да се използва ефективно консултативната 
функция на Инспектората, свързана с изготвяне на становища по въпроси от неговата 
компетентност, отнасящи се до функционирането и управлението на дипломатическата 
служба.  
- Осъществява се последващ контрол за изпълнението на утвърдените от министъра на 
външните работи препоръки в докладите от извършените през 2014 г. и 2015 г. планови 
проверки за ефективност на дейността на структурните звена в системата на МВнР – 
общо 17 на брой. 
- През 2016 година са извършени 5  извънредни проверки по получени сигнали.  В 
резултат на  конкретните проверки са направени съответни препоръки по 
констатираните проблеми, като са идентифицирани и  общи за министерството 



139 
 

проблеми от принципен характер създаващи трудности при осигуряването на 
нормалната работа на дипломатическата служба като цяло. 
- Проверките по сигнали, извършени по реда на глава „Осма” на АПК, общо за  2016 г., 
са 31 броя, тъй като това е реалния брой на постъпилите сигнали в Инспекторат на 
МВнР за тази календарна година. 
- В изпълнение на функциите си, свързани с превенция на корупционните практики и с 
оценка на корупционния риск, през 2016 г., Инспекторатът на МВнР изготви становища 
и препоръки към плановете и отчетите на задграничните представителства на 
Република България за 2015 г. и 2016 г. и  направи оценка на корупционния риск в хода 
на всички планови проверки през 2016 година. 

В резултат на дейността на Инспектората са идентифицирани принципни проблеми 
на ниво министерство, най-основните от които са: 

- Остава на дневен ред необходимостта от спешни мерки за укрепване на 
административния капацитет и създаването на кадри, притежаващи специфични 
знания, умения и мотивация, което изисква спешно да бъде разработена 
дългосрочна стратегия за кадровото обезпечаване на дипломатическата служба. 

- Обезпокоителна е наблюдаваната тенденция на отлив на кадри и липса на 
кандидати за дипломатическа работа във високо рисковите региони на света и тези, в 
които се налага владеенето на редки езици. Наложително е да се изготвят, 
предложат и финансово обезпечат мерки за привличане, квалифициране и 
стимулиране на дипломатически кадри, които проявяват интерес към 
професионална реализация, свързана с региона на Близкия изток, Африка, Азия и 
Балканския регион, с цел преодоляване в дългосрочен план тенденцията на отлив на 
служители. 

- Тенденцията към редуциране на кадровия и финансов ресурс в задграничните 
представителства води до затрудняване на нормалното функциониране на 
консулските служби в задграничните представителства и има като основни 
последствия създаване на обективни предпоставки за влошаване на качеството на 
обслужване на българските граждани в консулските служби. 

- Констатирани бяха и някои проблеми, свързани с управлението на държания 
сграден фонд извън страната като цяло, което поставя на дневен ред необходимостта 
от изготвянето на цялостна концепция за експлоатацията и разпореждането с 
предоставените за стопанисване от МВнР имоти. Беше установено, в това число 
буквално критично състояние на някои от имотите зад граница, което прави 
наложително планирането на допълнителни капиталови разходи за техния ремонт и 
поддръжка. 
 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО 
ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Целева стойност 

Програма № 10         

Показатели за изпълнение 
Мерна 

единица 
Прогно

за 2016 г. 

Извърш
ено  

2016 г. 

Извършване на оценки за 
ефективност и степен на 
корупционния риск на 
административните звена в МВнР и ЗП 

 
постоя

нно 
постоян

но 
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Действия по превенция на 
корупционни практики, конфликт на 
интереси и нередности в единната 
администрация на МВнР; 

 
постоя

нно 
постоян

но 

Съдействие за точното изпълнение 
на закона за предотвратяване и 
установяване на конфликт на интереси 

 
постоя

нно 
постоян

но 

Възлагане на допълнителни 
задължения на Инспектората във 
връзка със Закона за предотвратяване 
на корупцията сред лицата, заемащи 
висши публични длъжности                                  

 
постоя

нно 
постоян

но 

Упражняване на текущ контрол 
върху цялостната дейност на 
дипломатическата служба и 
изпълнението на функциите и 
задълженията на отделните звена 

 
постоя

нно 
постоян

но 

Планови проверки в ЗП брой 10 12 

Извънпланови проверки в ЗП  4 5 

Планови проверки в ЦУ на МВнР брой 3 3 

Извънпланови проверки в ЦУ на 
МВнР 

 2 1 

Проверки по постъпили сигнали за 
корупционни прояви или срещу 
действия или бездействие на 
служители от МВнР 

брой 35 31 

Обучение и повишавани на 
квалификацията на служителите в 
Инспекторат 

брой 10 2 

Последващи проверки брой 15 17 

 
3. Процесуално представителство, юридически дейности 
В рамките на програма № 10 работата на компетентната дирекция през 2016 г. беше 

съсредоточена върху: анализиране развитието на нормативната уредба на държавната 
администрация и държавната служба, както и на националното законодателство, 
свързано с дейността на министерството; анализ на резултатите от прилагането на 
нормативните актове, регламентиращи дипломатическата служба и изготвяне на 
предложения за усъвършенстването и за правилното им прилагане; изготвяне на 
проекти на нормативни актове, свързани с дейността на министерството; 
осъществяване на процесуалното представителство пред съдилищата и други 
юрисдикции по дела, по които страна е министерството или министърът; 
предприемане на правни действия по събиране вземанията на министерството; 
оказване на съдействие на министъра и на структурните звена на министерството по 
правни въпроси на националното законодателство, свързани с дейността и функциите 
на министерството; съгласуване за законосъобразност на административните актове, 
издавани от министъра; съгласуване за законосъобразност на трудовите договори и 
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административните актове, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на 
трудовите и служебните правоотношения на служителите в министерството. 

  През 2016 г. е осъществявано процесуалното представителство по искови, 
административни и изпълнителни дела, по които министерството е страна. 
Предприемани са действия за събиране на вземанията на министерството, 
произтичащи от влезли в сила съдебни решения в полза на министерството. 
Периодично е извършван анализ и обобщаване на делата, по които страна е 
Министерството на външните работи, с оглед тяхното ефективно приключване. Давани 
са указания на задграничните представителства на Република България и на структурни 
звена на министерството с оглед събирането на вземания на министерството към трети 
страни. 

С цел усъвършенстване на уредбата, регламентираща функционирането на 
дипломатическата служба, през 2016 г. бяха изготвени изменения и допълнения на 
следните нормативни и вътрешноведомствени актове: Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 14 от 15.09.1999 г. за митническото оформяне на стоки, 
внасяни и изнасяни от дипломатически представителства, консулства, 
представителства на международни организации и от членовете на техния персонал; 
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-14 от 27.09.2006 г. за 
възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически 
представителства, консулства, представителства на междуправителствени 
организации и членовете на техния персонал; проект на Постановление на 
Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за командировъчните 
средства при задграничен мандат; Вътрешни правила за организацията на работната 
заплата; Правила за условията и реда за определяне на лица извън състава на 
Дипломатическата служба за „посланик на добра воля”; Постановление за 
изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на 
външните работи. 

През втората половина на 2016 година дирекцията беше активно ангажирана в 
подготовката и произвеждането на изборите за Президент и вицепрезидент на 
Република България и Националния референдум като имаше водеща роля при 
осъществяването на комуникацията между МВнР и Централната избирателна комисия 
във връзка с организацията на изборите извън страната и даване на указания до 
задграничните представителства на Република България в чужбина по прилагането на 
Изборния кодекс и решенията на ЦИК. 

Изготвяни са становища по проекти на нормативни актове, разглеждани от работни 
групи или комисии на Народното събрание на Република България. Дирекцията участва 
в заседания на комисии и работни групи на Народното събрание по проекти на 
нормативни актове.  

 
4. Протоколна дейност 
През изминалата година бе извършена голяма по обем работа по протоколното 

осигуряване на външнополитическата дейност на МВнР, на държавния церемониал, 
съгласно закона за Държавния протокол, както и на протоколното обслужване на 
дипломатическия корпус у нас, в съответствие с Виенските конвенции за 
дипломатическите и за консулските отношения, като бе даден съответният принос за 
постигането на заложените в Програмата цели. Бе осъществена подготовката и 
провеждането на множество официални и работни визити в Република България на 
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държавни глави, министър-председатели и министри на външните работи и други 
високопоставени представители 

Бяха протоколно подготвени редица официални и работни посещения на 
министъра на външните работи в чужбина . 

Бе организирано посещение на ръководителите на дипломатическите мисии в 
Габрово и Габровска област. Посещението бе по покана на министрите на външните 
работи и на туризма. 

През изтеклия период бе подготвено и организирано участието на дипломатическия 
корпус в тържествата по повод Националния празник на Република България – 3 март, 
в Новогодишния прием, даван от Президента на Републиката, на коктейла за 
дипломатическия корпус от името на министър Митов по повод Коледните и 
Новогодишни празници и „чаша вино” за служителите на МВнР и пр.  

Бяха организирани и проведени церемонии по връчване на акредитивните писма 
на четиридесет и трима новопристигнали чуждестранни посланици.  

Извършена бе и значителна по обем дейност по протоколното обслужване на 
дипломатическия корпус в нашата страна, както и по контрола на имунитетите и 
привилегиите на чуждите дипломатически представителства у нас.  

Бяха проведени процедури по акредитация на чуждестранни извънредни и 
пълномощни посланици и на български извънредни и пълномощни посланици; на 
генерални консули на други държави и на генерални консули на Република 
България; на представители на въоръжените сили на други държави и на 
представители на въоръжените сили на Република България.  

Дирекцията продължи да работи активно по въпроси, свързани с охраната и 
сигурността на дипломатическите мисии, акредитирани в България, оказвайки 
съдействие и координация между компетентните институции, с цел осигуряването на 
ефективна охрана и гарантиране сигурността на дипломатическия корпус. Беше 
актуализиран съставът на Постоянната междуведомствената комисия по въпросите на 
сигурността и охраната на чуждестранните дипломатически мисии, с оглед  настъпили 
кадрови и структурни промени в представените в Комисията администрации. 

 
5. Планиране и координиране на външнополитическата дейност 
Основната цел в работата беше осъществяването на ефективно външнополитическо 

планиране и координация чрез предоставяне на експертно-аналитичeн принос към 
формирането на позиции, концепции, идеи и инициативи във връзка с 
осъществяването на външнополитическите приоритети на правителството, както и на 
принос за оптимизирането на практическата външнополитическа дейност чрез 
действия за осигуряване на набелязаните политики. 

Сред по-значимите дейности, осъществени в изпълнение на тази цел през 2016 г. 
бяха: 

- Изготвянето и координиране на изготвянето на стратегически документи в сферата 
на външната политика, вкл. приноси на МВнР по: Годишния доклад за националната 
сигурност, въпросника „Due Diligence” и др.  

- Подготвени бяха съответните изказвания и доклади във връзка с публични изяви на 
министър-председателя на Република България, министъра на външните работи, 
постоянния секретар и заместник-министрите. 

- Изготвяне на аналитично-информационни материали, справки и позиции по 
важни и актуални външнополитически въпроси с регулярен и ad hoc характер. Сред 



143 
 

осъществяваните дейности следва да се посочи: изготвянето на ежемесечни отчети за 
дейността на МВнР по програмата на правителството в частта й „Външна политика”; 
седмични справки за проведени срещи на заместник-министрите и генералните 
директори в МВнР с чуждестранни представители; резюмета на анализи по актуални 
външнополитически въпроси; принос към изготвянето на индикативни 
външнополитически приоритети на предстоящото Българско председателство на 
Съвета на ЕС. 

- Работа, насочена към успешно взаимодействие между МВнР и други институции и 
ведомства с цел синхронизиране на посланията в рамките на държавната 
администрация и говорене „в един глас“ по важни външнополитически въпроси, като 
сред дейностите се откроява изготвянето на регулярна месечна справка за нуждите на 
МС с оглед на засилване на координацията по въпроси с външнополитическо значение, 
съдържаща информация относно срещи на ръководствата и служителите в държавната 
администрация с чуждестранни представители и/или посещения в чужбина по тяхна 
линия. 

- Осъществявано бе експертно съдействие на ръководството и координация в 
подготовката при планирането и осъществяването на значими за успешното 
функциониране на Дипломатическата служба прояви с общоведомствен характер като 
Семинара за специализирана предмандатна подготовка на определените за 
ръководители на задгранични мисии за 2016 г. 

- Оказано бе експертно съдействие в подготовката на конкурс през 2016 г. за 
назначаване на длъжност „стажант-аташе” – изготвен бе конспект и хронограма за 
провеждане конкурса, съгласно нормативните актове. 

- Осигуряване на приноса на ведомството в административните процедури на 
стратегическото планиране и на програмното бюджетиране при отражение за 
спецификата на дипломатическа служба, като за отчетния период бяха изготвени  
Бюджетната прогноза за периода 2017-2019 г. на МВнР в програмен формат, както и 
отчета за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на 
Министерството на външните работи за  2015 г. 

- Бе извършена необходимата координационна дейност по изготвянето на 
становища по въпроси, изискващи компетенциите и експертизата на повече от едно 
структурно звено във ведомството, вкл. изготвянето на периодично актуализирания 
Работен справочник, съдържащ позициите на Република България по актуални 
международни въпроси и такива от особено значение за страната ни. 

- Предоставян бе експертно-аналитичeн принос към формирането на български 
концепции, идеи и инициативи за осъществяване на външнополитическите 
приоритети. 

- Предоставян бе експертно-аналитичeн принос в изготвянето на политически 
позиции по актуални въпроси от дневния ред на ЕС, НАТО, ООН и други международни 
организации по международни конфликтни и спорни въпроси в съответствие с 
националния интерес, вкл. участие в състава на Вътрешноведомствената работна група 
на МВнР по Българското председателство на Съвета на ЕС. 

- Участие на директора на дирекция „ВПИК” в неформална среща на директорите по 
политическо планиране от министерствата на външните работи на страните членки 
на Съвета на Европа на тема: „Демократична сигурност в Европа: правата на човека и 
сигурността в контекста на настоящото миграционно предизвикателство“. (Страсбург, 2-
3 юни 2016 г.). 
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- Проведени бяха двустранни консултации на ниво директори на дирекции по 
политическо планиране между министерствата на външните работи на Република 
България и Република Словения (Любляна, 22 март 2016 г.). 

- Участие на директора на дирекция „ВПИК“ в среща на директорите по политическо 
планиране от министерствата на външните работи във формат „Вишеградска група“ + 
България и Румъния(м. ноември, Варшава). 
 

Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програми – Програма 10 
 

 
№ 

1100.03.06 - Бюджетна програма „Осигуряване и 
контрол на външнополитическата дейност“ 

(в лева) 

Закон                     
2016 г. 

Уточнен план 
31.12.2016 г. 

Отчет 
31.12.2016 г. 

І. Общо ведомствени разходи: 470 000 421 215 422 399 

     Персонал 0 0 0 

     Издръжка 470 000 421 215 422 399 

     Капиталови разходи 0 0 0 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 470 000 421 215 422 399 

     Персонал 0 0 0 

     Издръжка 470 000 421 215 422 399 

     Капиталови разходи 0 0 0 

2 
Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за 

средства от ЕС  
0 0 0 

     Персонал       

     Издръжка       

     Капиталови разходи       

ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета  0 0 0 

          

ІІІ. 
Администрирани разходни параграфи по други бюджети и 
сметки за средства от ЕС 

0 0 0 

          

  Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): 0 0 0 

          

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 0 0 0 

          

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 470 000 421 215 422 399 

  Численост на щатния персонал       

  Численост на извънщатния персонал       

* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС по 
програмата според целта, основанието/характера им и източника на финансиране 

** Описание на администрираните разходни показатели по програмата, вкл. проектите, според 
целта, основанието/характера им и източника на финансиране 

 
Организационни структури, участващи в програмата 
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Дирекция „Правна”, дирекция „Вътрешен одит”, Инспекторат, дирекция „Държавен 
протокол”, дирекция „Външнополитическо планиране, информация и координация”, 
дирекция „Бюджет и финанси“, дирекция „Управление на собствеността и материално-
техническо осигуряване“, дирекция „Административно и информационно обслужване“, 
дирекция „Човешки ресурси“ 

Целеви стойности по показателите за изпълнение* 
*Индикаторите са описани в текста 
Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху 

непостигането на планираните/заявените целеви стойности 
Факторите, които могат да окажат негативно въздействие върху изпълнение на 

целите са свързани с възможностите за ресурсно обезпечаване на дейностите, 
произтичащо от бюджетни рестрикции и административни съкращения. 

Отговорност за изпълнението на програмата 
Програмен ръководител е определен от Министъра на външните работи съгласно 

Заповед на Министъра на външните работи № 95-00-28/ 30.01.2014 г. 


