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Отчет за дейността на МВнР  
в периода на управление на служебното правителство  

(август – октомври 2014 г.) 
 
Дейността на МВнР в периода август-октомври 2014 г. бе ориентирана към изпълнение 

на обявените от служебното правителство при встъпването му в длъжност  външнополитически 
приоритети,най-важните от които бяха: организиране и провеждане на парламентарните 
избори извън страната; номинация на български еврокомисар за новата Европейска комисия 
и получаване на максимално добър ресор; успешно участие в ключовата среща на високо 
равнище на НАТО в Уелс; участие на България в Общия дебат на 69-та сесия на Общото 
събрание на ООН;  начало на подготовката на българското председателство на Съвета на ЕС 
през 2018 г.; присъединяване на България към Единния механизъм за Банков надзор. 
Цялостната дейност на МВнР бе насочена към провеждането на ефективна външна политика 
и потвърждаване на ролята на страната като активен член на ЕС и НАТО.  

 
I. Приоритетни външнополитически задачи на служебното правителство 

 
 Провеждане на избори за Народно Събрание на Република България извън страната (5 

октомври 2014 г.) 
 

1. Вътрешна организация на дейностите 

Със заповед на министъра на външните работи бе създадена 
вътрешноведомствена работна група за организиране и провеждане на избори извън 
страната за Народно събрание. За пръв път през последните години работната група бе 
ръководена от заместник-министър на външните работи, което бе израз на 
ангажираността, вкл. чрез политическа отговорност, на служебното правителство. 

Всички дейности в Министерството на външните работи, свързани с 
организационно-техническите аспекти на подготовката и провеждането на изборите 
извън страната, бяха осъществявани въз основа на прецизен план-хронограма със 
срокове. 
 

2. Отношения с приемащите държави 

Ключова специфика на изборите зад граница е, че се провеждат на суверенната 
територия на друга държава. В този смисъл основен определящ фактор, с който следва 
да са съобразени всички дейности по изборния процес извън страната от начало до 
край, са съществуващите закони, установените практики и съображенията на 
приемащата държава – практиката на даване на разрешение за провеждане на избори; 
опасенията по отношение на воденето на политическа кампания на чужда държава на 
нейна територия; осигуряването на обществения ред и сигурността на изборния процес 
извън изборните помещения и др. 

Незабавно след издаването на указа на президента за насрочване на изборите, 
ръководителите на дипломатическите и консулските представителства поискаха 
съгласието на приемащата държава или държавата на акредитация за произвеждането 
на избори извън страната и за откриване на избирателни секции. Получено бе 
съгласието на всички държави, като традиционно и в съответствие с местното 
законодателство и практика, Република Сърбия и Република Македония разрешиха 
откриването на избирателни секции единствено на територията на дипломатическите и 
консулските представителства. За пръв път, по инициатива на българските граждани, 
живеещи във Федерална република Германия, след направените активни постъпки от 
страна на българското посолство в Берлин за получаване на съгласие за откриване на 
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секции извън дипломатическите и консулските представителства и офисите на 
почетните консулства, бяха открити общо 19 секции на територията на Германия. 

 
3. Контакти с българските общности и медии 

МВнР проведе изключителна активност при контактите с българските общности 
зад граница и с техните организации в периода преди изборите. Редица избирателни 
секции бяха осигурени от материална и техническа гл.т. със съдействието на българите, 
живеещи в чужбина. 

Реализирана бе интензивна информационна кампания за разясняване на 
условията и реда за гласуване извън страната. Информация за това бе публикувана на 
интернет страницата на МВнР и на дипломатическите и консулските представителства. 
На интернет страницата на МВнР бяха публикувани и всички новини, имащи отношение 
към изборите извън страната, вкл. относно решения на ЦИК и кореспонденция между 
МВнР и ЦИК. списъците на лицата, заявили желание да гласуват извън страната. 
Публикувани бяха заповедите за образуване на избирателни секции извън страната, 
списък на адресите на избирателните секции извън страната, информация за 
акредитацията за Международния пресцентър на журналисти, регистрирани в ЦИК 
социологически агенции и наблюдатели, и др. 

Дадени бяха два брифинга за медиите, посветени на изборите извън страната. 
На дипломатическите и консулските представителства бяха дадени указания за 

разпространяване на информация за датата на провеждане на изборите и за начините 
за подаване на заявления за гласуване зад граница и срока за това, както и условията за 
гласуване на парламентарните избори извън страната. 

Освен чрез дипломатическите и консулските ни представителства, българските 
граждани в чужбина имаха възможност да задават въпроси и получават информация, 
свързана с организацията и провеждането на изборите извън страната, на специално 
създадения за целта имейл mfa@mfa.bg. 

В изпълнение на чл. 32 от Изборния кодекс, МВнР осигури безплатен телефонен 
номер, на който всеки избирател да можеше да прави справка по имена и ЕГН дали 
присъства в списъците на лицата, чиито заявления за гласуване извън страната са 
приети за валидни от страна на ЦИК. Безплатната телефонна линия е с номер 0800 359 
359 00 бе достъпна от страната и чужбина до 05.10.2014 г. Операторите отговаряха 
всеки ден между 8,30 и 21,30 ч. българско време. 
 

4. Събиране на заявления и образуване на секции 

Дипломатическите и консулските представителства приемаха в 
законоустановения срок писмените заявления за гласуване извън страната. Отчетливо 
се забеляза тенденцията за предпочитание към електронната форма на заявленията 
чрез сайта на Централната избирателна комисия. 

 
С решения № 920-НС/12.09.2014, № 928-НС/13.09.2014, № 941-НС/15.09.2014 и 

№ 976-НС/18.09.2014 относно определяне на местата, в които ще се образуват 
избирателни секции извън страната и броя на избирателните секции във всяко място в 
изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. Централната избирателна 
комисия (ЦИК) определи образуването на 428 избирателни секции в общо 60 държави. 
Министерството на външните работи (МВнР) отдава разкриването на такъв голям брой 
избирателни секции на повишената активност на българските граждани в чужбина, 
засилването на тяхната обществена отговорност и облекченото законодателство. 

Рекордният брой секции постави на изпитание административния капацитет на 
МВнР за осигуряване на изборите извън страната. За сравнение, на последните 
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парламентарни избори – през 2013 г. – борят на секциите бе 227. Най-големият брой 
секции извън страната досега беше 341 – на изборите за Народно събрание през 2005 г. 
 

5. Участие в Гражданския борд за свободни и честни избори 

МВнР участваше чрез свои представители в заседанията на Гражданския борд за 
свободни и честни избори. Периодично бе изпращана информация за хода на 
дейностите по подготовка изборите извън страната и бе отговаряно на поставени към 
министерството въпроси. 

 
6. Сформиране на СИК 

В съответствие с чл. 103 от Изборния кодекс, министърът на външните работи 
изпрати до ЦИК своите предложения за основни и резервни членове на секционни 
избирателни комисии (СИК) извън страната. Изборният кодекс предвижда в състава на 
всяка СИК да бъде включен по един представител на МВнР като основен член. След 
проведените консултации пред ЦИК между политическите партии и коалиции за 
сформиране на съставите на СИК извън страната, всички незаети места (около ¾ от 
общия брой на членовете на комисиите) бяха попълнени по предложение на МВнР. 

Предложените от МВнР членове включваха преимуществено представители на 
българските общности по места, като във всяка СИК имаше най-малко един служител от 
държавната администрация, в т.ч. служители на дипломатическите и консулските 
представителства. За пръв път в това число бяха включени и служители на други 
държавни администрации.  които бяха командировани от България.  

Общият брой на командировани служители бе 388, от тях 151 – от МВнР и 237 – 
от други ведомства. 
 

7. Логистика за осигуряването на секциите 

МВнР осигури наличието на изборните книжа и материали във всички 
избирателни секции, като те бяха оформени като дипломатически пратки в 
съответствие с изискванията, гарантиращи тяхната неприкосновеност. 
Транспортирането им бе осъществено по три начина: 1) по дипломатически куриери с  
автомобили на МВнР; 2) по командировани служители за участие в СИК, притежаващи 
дипломатически или служебни паспорти; 3) чрез куриерска фирма. 

Необходимата техниката за работата на СИК бе осигурена чрез използване на 
наличната в дипломатическите и консулските представителства техника, чрез 
наемането или закупуване на нова или чрез изпращането на техника от столицата. 
 

8. Провеждане на изборите в изборния ден 

В изборния ден, по данни на ЦИК, според броя на намерените в урните 
бюлетини, броят на гласувалите на последните избори за Народно събрание бе 144 990, 
За сравнение, на изборите през 2013 г. броят на гласувалите бе 114 992.  

Благодарение на усилената работа и отличното взаимодействие между 
дипломатическите и консулските представителства на Р България, ЦУ на МВнР, ЦИК, 
служители на други държавни институции и представители на българските общности по 
места, бе осигурено нормалното протичане на изборния процес. 

Не бяха отчетени сериозни нарушения, като броят на жалбите до ЦИК бе 
минимален. 

Като положителна практика бе отчетено въвеждането от страна на ЦИК по 
предложение на МВнР на т.нар. „обучителен протокол” в онлайн форма, който доведе 
до намаляване на броя на грешките при попълването на протоколите на СИК извън 
страната.  
 



4 
 

9. Международен пресцентър – тенденции 

Съгласно постановление ПМС №245/11.08.2014 г. Министерството на външните 
работи организира провеждането на Международен пресцентър за изборите на 43-то 
Народно събрание в координация с Националния дворец на културата, Столична 
община, Столична дирекция на вътрешните работи, Националната служба за охрана и 
други институции и ведомства, имащи отношение към осигуряването на 
безпроблемната работа на Пресцентъра.  

МВнР извърши предварителна акредитация за Международния пресцентър, 
като бяха акредитирани представителите на регистрираните за участие в изборите 
партии, коалиции и независими кандидати, на регистрираните в ЦИК социологически 
агенции и наблюдатели, на български и чужди печатни и електронни медии, на 
държавни институции, на дипломатическия корпус. Общият брой на акредитираните за 
Международния пресцентър бе близо 5000 души.  

Оперативният щаб и Бюрото но акредитация на Международния пресцентър 
функционираха в НДК в периода 2-5 октомври. Съгласно установената практика след 
приключване на изборния ден и оповестяване на първите прогнозни резултати от 
регистрираните в ЦИК социологически агенции право да дадат пресконференция бе 
предоставено на партиите и коалициите, прескочили изборния праг. От предоставеното 
право се възползваха 3 от 8-те партии и коалиции, получили на 4% на изборите, което 
бе потвърждение на тенденцията за намаляване на интереса на участниците в 
изборния процес към традиционния начин за отразяване на изборната нощ. 
 

10. Отзиви от българската общност 

След приключването на изборите бе получен безпрецедентно голям брой 
благодарности от страна на българските общности към МВнР и задграничните 
представителства. Бе дадена еднозначно положителна оценка на цялостната 
организация на изборния процес зад граница и на взаимодействието с българските 
общности по места. 

Бяха изказани множество благодарности от членовете на СИК извън страната 
към отделните представители на държавната администрация, включени в състава на 
избирателните комисии. 
 

11. Доклад на международни наблюдатели 

В изпълнение на чл. 112 от Изборния кодекс и в съответствие с Указ № 201 на 
президента на Република България от 5 август 2014 г., МВнР отправи покани за 
наблюдение на предсрочните парламентарни избори за 43-ро Народно събрание на 5 
октомври 2014 г. до: Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа/Бюро за 
демократични избори и права на човека (ОССЕ/БДИПЧ), Парламентарната асамблея на 
ОССЕ (ПАОССЕ) и държавите участнички в ОССЕ; Парламентарната асамблея на Съвета 
на Европа (ПАСЕ); Парламентарната асамблея на Организацията за Черноморско 
икономическо сътрудничество. Желание за изпращане на наблюдатели проявиха 
Фондацията за стратегически и социални проучвания „Мармара Груп” (Истанбул, 
Турция) и Централната избирателна комисия на Република Косово, на които бе оказано 
необходимото съдействие. 

МВнР осъществяваше координацията с Централната избирателна комисия (ЦИК) 
и другите държавни институции по въпросите на международното наблюдение, 
включително във връзка с регистрацията на международните наблюдатели и 
издаването от ЦИК на съответните удостоверения за тях. 

Бе оказано съдействие за провеждането на предварителната проучвателна 
мисия (Needs Assessment Mission) на ОССЕ/БДИПЧ в България, в периода 18 до 20 август 
2014 г., чрез организиране на срещи на мисията с представители на ЦИК, 
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администрацията на Народното събрание, Българската национална телевизия (БНТ), 
Сметната палата, Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно 
обслужване” (ГРАО) към Министерството на регионалното развитие, Съвета за 
електронни медии. В Министерството на външните работи представителите на БДИПЧ 
бяха приети от г-жа Катя Тодорова, заместник–министър на външните работи, 
ръководител на Работната група за организиране и провеждане на избори извън 
страната. Въз основа на доклад, отразяващ предварителните впечатления по време на 
мисията, ОССЕ/БДИПЧ изпрати в България Ограничена мисия за наблюдение на 
изборите. 

Оказано бе съдействие на Предизборната мисия на ПАСЕ (18 - 19 09.2014 г.), 
включително по отношение на подготовката и провеждането на срещи на 
представители на мисията с президента на Република България, г-н Росен Плевнелиев, 
министър-председателя, проф. Георги Близнашки, председателя на Конституционния 
съд, проф. Димитър Токушев и председателя на ЦИК, г-жа Ивилина Алексиева. 

МВнР поддържаше постоянен контакт и извършваше необходимата 
координация между международните мисии за наблюдение на изборите и ЦИК за 
акредитиране на международните наблюдатели. Изпратено бе указание до всички 
задгранични представителства на Република България за издаване гратис еднократна 
входна виза за лица, определени от ОССЕ/БДИПЧ, ПАСЕ и ПАОЧИС за наблюдатели. 
  Бе изготвен анализ на доклада на предварителната проучвателна мисия на 
ОССЕ/БДИПЧ (публикуван на 27 август 2014 г.), на междинния доклад на ОССЕ/БДИПЧ 
(публикуван на 22 септември 2014 г.), както и на Становището за предварителни 
наблюдения и заключения на мисиите на ОССЕ/БДИПЧ и ПАСЕ (публикувано на 6 
октомври 2014 г.), което бе изпратено до компетентните институции бележки и 
коментари. Окончателният доклад на ОССЕ/БДИПЧ се очаква да бъде публикуван 
приблизително два месеца след приключването на изборния процес. 
 

 
 Избиране на г-жа Кристалина Георгиева за еврокомисар и получаването на максимално 

добър ресор в ЕК 
 

Избирането на г-жа Кристалина Георгиева за заместник-председател на новата 
Европейска комисия и еврокомисар с ресор бюджет и човешки ресурси бе успешна реализация 
на заложената като първостепенна приоритетна задача в програмата на служебното 
правителство. 

Постът на заместник-председател на Европейската комисия и еврокомисар, отговарящ за 
бюджета на Европейския съюз и за човешките ресурси в ЕК е от ключово значение и 
поверяването му в ръцете на българския кандидат е резултат най-вече от професионализма и 
отличната работа на г-жа Георгиева в досегашната комисия, както и от действията на 
българското служебно правителство в подкрепа на нейната кандидатура.  

Новият ресор на комисар Георгиева изисква балансиран подход и ангажираност по 
финансирането на политиките на ЕС, възлизащо на над 140 милиарда евро годишно. По 
отношение на бюджета на ЕС тя ще координира дейността на всички останали комисари и ще 
има ключов принос за реализирането на стратегическите приоритети на ЕС и изработването на 
политиките на съюза. Г-жа Георгиева ще бъде и т.нар. „кадровик” на Еврокомисията, за която 
работят над 30 000 души. 

Получаването на този висок и отговорен пост е признание и към българските 
институции и дипломатическата служба за техните усилия и професионализма, с които 
допринесоха за изпълнението на един от основните приоритети на служебното правителство. 
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 Участие на България в срещата на върха на НАТО в Уелс, Великобритания (4-5 
септември 2014 г.) 
 
През отчетния период служебното правителство подготви участието на България в 

Срещата на високо равнище на НАТО в Уелс, Великобритания (4-5 септември 2014 г.). Българска 
делегация бе водена от президента Росен Плевнелиев. В нея участваха министърът на 
външните работи Даниел Митов и министърът на отбраната Велизар Шаламанов.  

Срещата се проведе в контекста на променената стратегическа среда за сигурност 
вследствие на незаконното анексиране на Крим от страна на Русия и последвалите действия в 
Източна Украйна, както и растящата нестабилност в Близкоизточния регион. България участва в 
изработването на приетите на срещата документи, които отчитат и отразяват и националните 
интереси и приоритети.  

Срещата на върха в Уелс бе една от най-важните за Алианса, предвид настоящия 
стратегически контекст. Дискусиите потвърдиха необходимостта от засилване на 
жизненоважната трансатлантическа връзка. Особено важно за България - потвърден бе 
ангажиментът на съюзниците към чл. 5 от Вашингтонския договор и нарастващото значение 
на региона на Черно море за сигурността на Европа. От българска страна бе поет ангажимент 
за постепенно увеличаване на разходите за отбрана, въз основа на разработената „Визия 
2020 - България в НАТО и Европейската отбрана”.  

Един от най-важните резултати от срещата на върха бе приемането на Плана за действие 
за повишаване на готовността (Readiness Action Plan – RAP). Дискутирана бе темата за 
хибридния модел на военни действия и необходимостта от изграждане на необходимите 
способности.  

На срещата бе дадена висока оценка на кампанията на ISAF и потвърден дългосрочният 
ангажимент на НАТО към Афганистан след края на 2014 г. по трите направления – мисията 
„Resolute Support”, финансова поддръжка на афганистанските сили за сигурност и 
Продължаващото партньорство.  

Съмитът подкрепи политиката на отворени врати. Одобрен бе пакет от инициативи за 
подпомагане на Грузия по пътя й към членство, както и започване на интензивни фокусирани 
преговори с Черна гора. Р Македония и Босна и Херцеговина бяха насърчени да увеличат 
усилията си за решаване на оставащите проблеми по пътя им към присъединяване. 

Подкрепено бе засилването на партньорствата на НАТО чрез инициативите за 
повишаване на оперативната съвместимост и политическата свързаност с                      най-
ангажираните партньори и за изграждане на капацитет в областта на отбраната за партньори от 
Източна Европа и за страни непартньори.  

Срещата на върха подчерта необходимостта от координиран отговор на заплахата от 
Ислямска държава в Ирак/Сирия. 

На Срещата на върха на НАТО България още веднъж доказа, че е лоялен, коректен и 
предсказуем партньор и участва активно и последователно в дейността на организацията. 
 
 Участие на България в Общия дебат на 69-та сесия на Общото събрание на ООН (Ню 

Йорк, 22 септември – 3 октомври 2014 г.) 
 
В периода 22 септември - 3 октомври 2014 г. българската делегация, ръководена от 

Президента на Републиката Росен Плевнелиев и включваща министъра на външните работи, 
служители на администрацията на Президента и на МВнР, взе участие в Общия дебат на 69-
та сесия на ОС на ООН в Ню Йорк. Както обикновено, МВнР извърши цялостната 
подготвителна и координационна дейност по участието на българската делегация - 
информационни материали, изказвания, опорни точки и справки за участието в 
многостранните форуми. 

В рамките на посещението в Ню Йорк официалната делегация начело с Президента Росен 
Плевнелиев участва в Срещата на високо равнище по климатичните промени и в Общия дебат, 
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посветен на осъществяването на ориентирания към преобразуване дневен ред за развитие 
след 2015 г. Успоредно с това българските делегати взеха участие и в редица значими 
многостранни форуми и съпътстващи събития. Бяха проведени двустранни срещи на 
Президента и министъра на външните работи с ръководители на делегации и министри на 
външните работи на други държави. 

По време на министерската седмица на 69-та сесия доминираха дискусиите по 
отношение на борбата с тероризма, Ислямска държава и ситуацията в Ирак и Сирия, чуждите 
терористични бойци, сигурността в Близкия Изток. Сред ключовите за ЕС мероприятия бяха 
тези по конфликта в Украйна, борбата с ебола, срещите по медиацията, налагането на 
мораториум върху смъртното наказание, използването на вето в СС на ООН, събитието за 
правата на хората с различна сексуална ориентация, Отговорност за защита, Алианс на 
цивилизациите и др. 

 
 Подготовка за първото ротационно председателство на Република България на Съвета 

на ЕС през 2018 г. 
 

 С оглед важността на иницииране на подготовката за предстоящото ротационно 
Председателство и в изпълнение на приоритет V. “Европейски диалог и управление на 
средствата от ЕС” на правителството, МВнР подготви и предложи за междуведомствено 
съгласуване пакет документи за създаване на  Координационен комитет за подготовката на Р 
България за Председателството, който да пристъпи непосредствено към разработване на 
План за подготовка на Председателството. Проведено бе и първото заседание на 
вътрешноведомствената работна група по Председателството на Р България на Съвета на ЕС в 
МВнР. 

 
 Стартиране на процедура за участие на Р България в Единния банков надзорен 

механизъм 
 

Създаването на интегрирана финансова рамка /банков съюз/, която да осигурява 
финансова стабилност в еврозоната, е една от четирите стъпки, предложени в доклада от 2012 
г. за реформа на Икономическия и паричен съюз /ИПС/. Целта на тази реформа е укрепване на 
ИПС и повишаване на доверието в еврото. Останалите три са: интегрирана бюджетна рамка 
/фискален съюз/, интегрирана рамка на икономическата политика /икономически съюз/ и 
засилване на демократичната легитимност и отчетност /политически съюз/. Двата основни 
елемента на т.н. Банков съюз са Единния надзорен механизъм /ЕНМ/ и Единен механизъм за 
преструктуриране /ЕМП/. В ЕНМ и ЕМП участват всички държави членки на еврозоната. Към тях 
могат да се присъединят и държави членки извън еврозоната чрез установяването на тясно 
сътрудничество с ЕЦБ. 

Министерство на външните работи, в рамките на своите компетенции, оказва 
необходимото съдействие на отговорните институции  - Министерство на финансите и 
Българската народна банка - за провеждането на политиката на България по въпросите, 
свързани със създаването на Банковия съюз - създаването на Единния надзорен механизъм 
(ЕНМ) и Единния механизъм за преструктуриране (ЕМП). 

 
II. Провеждане на активна външна политика 
 

 Извън гореизброените приоритетни задачи, през отчетния период МВнР продължи да 
работи по средносрочни и дългосрочни външнополитически приоритети на страната като: 
активно участие в европейските и евроатлантически структури; пълноценно регионалното 
сътрудничество; взаимноизгодни двустранни отношения с ключови партньори на глобалната 
сцена; развитие на ползотворни отношения със страните от Америка, Азия, Близкия Изток, 
Африка и Австралия; успешно участие и позициониране в рамките на международните 
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организации; защитата на правата, интересите и културната идентичност на българските 
граждани зад граница; промотиране и ефективно позициониране на България в глобалния 
икономически обмен. 
 
 Активна външна политика, основана на българските национални интереси и 

евроатлантическите ценности 
 

Участие във формирането на ОВППС на ЕС 
 
 Траен външнополитически приоритет на страната ни е ефективното използване на 
членството в ЕС и НАТО за реализация на българския национален интерес и повишаването на 
ролята на България в международен план. Министерството на външните работи води 
целенасочена политика за реализирането на този приоритет чрез активното участие на 
България във формирането на общата външна политика и политика за сигурност на ЕС, както 
и политиката в рамките на НАТО. 
 През периода на служебното правителство по това направление бе работено активно и 
последователно. Като по-важни дейности могат да бъдат откроени: 

 Участие в подготовката и приемането на Стратегия на ЕС за борба с тероризма/ 
чуждестранните бойци, включително във връзка с Рез. 2178 на Съвета за сигурност на ООН. 

 Участие в процеса на приемането и прилагането на ограничителни мерки от ЕС по 
отношение на трети държави, образувания и лица. На 8 септември 2014 г. бе приет с писмена 
процедура пакет за изменение и допълнение на санкционния режим във връзка с действията 
на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна. 

 Изготвяне на позиция на българската страна, по представен проект на План за действия 
на Стратегията на ЕС за морска сигурност. 

 Подготовка на Срещата на върха ЕС-Канада на 26 септември 2014 г. в Отава. 

 Предложение за създаване на Междуведомствена работна група под ръководството на 
МИЕ и с участие на водещи дирекции от МВнР, която да направи анализ на въздействието на 
Всеобхватното споразумение за търговия и инвестиции между ЕС и САЩ (TTIP) върху 
българската икономика. 

 Подготовка на анализ на въздействието на Всеобхватното споразумение за 
икономическо и търговско сътрудничество ЕС-Канада (СЕТА) и TTIP върху българската 
икономика и бизнес, извършено със съдействието на МИЕ. 
 

Участие във формирането на политики на НАТО 
 

На 19 септември 2014 г. в МВнР под председателството на министър Даниел Митов се 
проведе оперативно заседание на Междуведомствения съвет по участието на България в 
НАТО и ОПСО (МСУНО). Министрите на външните работи и отбраната представиха своите 
доклади от участието на срещата на върха на НАТО в Уелс. Бяха обсъдени резултатите от 
Съмита и предстоящите задачи за тяхната имплементация, както и финансовите ангажименти 
на страната ни, свързани с Новата Главна квартира на НАТО. 

 
 Активна външна политика за урегулиране на регионални конфликти и кризи 

 
 Близък изток 
 По предложение на министъра на външните работи и министъра на отбраната, на 17 
септември Министерският съвет /постановление № 289/ на Р България взе решение за 
отпускане на спешна военна помощ на правителството на Република Ирак в борбата им срещу 
дихадистите от „Ислямска държава” в размер до 2 000 000 лв. Доставката бе изпратена на 25-
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26 септември т.г. като Посолството на Р България в Багдад извърши верификация на пратката в 
Ербил. 
  
 Преди това на извънредното си заседание през м.август Съветът „Външни работи” на ЕС 
приветства решението на отделните държави членки за положителен отговор на призива на 
кюрдските власти за спешно осигуряване на военна помощ. България бе една от първите 
страни-членки на ЕС, осигурили такава помощ. 
 
 В рамките на посочения период министър Даниел Митов участва в Донорската 
конференция за възстановяване на Газа (Кайро, 12 октомври 2014 г.), по инициатива на Египет 
и Норвегия. Участниците в конференцията се обединиха около позицията, че е необходима 
ясна политическа рамка за преговори с конкретни времеви параметри, както и вдигане на 
блокадата на Газа. 
  
 В рамките на конференцията нашата страна заяви отпускане на хуманитарна помощ в 
размер на 50 хил. евро в полза на дейността на Агенцията на ООН за подпомагане на 
палестинските бежанци UNRWA. В този смисъл на 17 т. м. бе прието постановление на МС и в 
скоро време дирекция „Бюджет и финанси” ще преведе сумата на сметката на УНРУА в Ню 
Йорк. С тази стъпка България допринася към общите усилия на ЕС, арабските държави и 
международната общност като цяло за подобряване условията на живот в Газа и за 
постигането на стабилност и икономическо развитие в региона. 
  

 
Кризата в Украйна 
Министърът на външните работи  предложи на правителството да одобри отпускането 

на хуманитарна помощ за Украйна в размер на 50 000 евро. В момента протича процедура по 
междуведомствено съгласуване, предстои решение на МС. Помощта от българския бюджет ще 
се преведе на Украйна като вноска чрез Международния комитет на Червения кръст. 
Отпускането на хуманитарната помощ от почти 100 000 български лева е свидетелство за 
нашата последователна политика по отношение на Украйна и проява на солидарност и 
съпричастност със съдбата на хилядите украински граждани в тази изключително тежка 
ситуация. Отпускането на помощта бе заявено на Координационната среща на равнище 
„директор”, организирана от Главна дирекция „Хуманитарна помощ и гражданска защита” 
/ЕСНО/ на Европейската комисия на 19 септември т. г.  

 
 Министър Даниел Митов участва в извънредната среща на министрите на външните 
работи на държавите участнички в ОССЕ на тема „Справяне с кризата на европейската 
сигурност: пътят напред и ролята на ОССЕ”, проведена в рамките на  69-та сесия на ОС на ООН 
(Ню Йорк, 26 септември 2014 г.), на която беше изказана българската оценка за ролята на ОССЕ 
като широка платформа за помирение и изграждане на сигурност на основата на споделени 
цели и ангажименти, за приноса й за сигурността в Европа и навременната и адекватна реакция 
на организацията по отношение на кризата в Украйна. 

 
 Гарантиране на значима, адекватна и видима роля на България в регионален и 

глобален план чрез участието ни в ООН и други международни организации 
 

Развитие на многостранна дипломация 
 

Активното участие на България в международните организации има за цел да повиши 
относителната тежест на страната в международен план. За реализирането на този приоритет 
МВнР продължи своята работа по следните направления: 
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 Координиране на българските кандидатури за изборни органи и организации от 
системата на ООН. Продължи кампанията по осигуряване на подкрепа за българската 
кандидатура за непостоянен член на СС на ООН, за член на СПЧ и за кандидатурата на г-жа 
Ирина Бокова за ГС на ООН, включително и по време на двустранните срещи в рамките на 
Общия дебат на 69-та сесия на ОС на ООН.   

 България беше преизбрана за седми пореден път за член на Съвета на 
Международния съюз по далекосъобщения /МСД/, изборите за който се състояха по време 
на международната Конференция на пълномощните представители на МСД в Бусан, което е 
успех за правителството и страната ни. 

 Извършена бе подготовката и реализацията на българското участие в Трети комитет на 
69-та сесия на ОС на ООН; в 27-та редовна сесия на Съвета по правата на човека на ООН 
(Женева, 8–26 септември 2014 г.). 
 
 По линия на ОССЕ: 

 МВнР оказа активно съдействие за ефективно протичане и успешно приключване на 
процеса на съгласуване между Министерството на отбраната на Р България и Секретариата на 
ОССЕ на допълнителен протокол към Меморандума за разбирателство за изпълнението на 
проект на Министерството на отбраната за унищожаване на запаси от ракетно гориво с 
подкрепата на ОССЕ.  

 
 
 Ефективна политика в региона на ЮИЕ 

 
Развитие на двустранните политически отношения със страните от Югоизточна Европа 

 
Под ръководството на служебния министър МВнР продължи да полага усилия за 

поддържане на взаимноизгодни добросъседски отношения със страните от региона на 
Югоизточна Европа с оглед продължаването на решаването на актуалните въпроси в 
двустранен план и осъществяване на съвместни стъпки  и инициативи от общ интерес в 
регионален и международен контекст. Продължи активната подкрепа от българска страна в 
посока разширяването на ЕС със страните от региона, които се намират на различен етап по 
пътя към евроатлантическата интеграция, както и усилията на България въпросът да остане 
високо в дневния ред на организацията, независимо от нововъзникнали кризи и 
предизвикателства, които засягат директно Европейския съюз.  Наблюдаваха се критериите, 
които страните от региона следва да изпълнят, за да постигнат напредък по пътя към Европа, 
особено в областите, които пряко засягат интересите на България. МВнР продължи да полага 
усилия за подпомагане на страните от региона в контекста на постигане на членството в ЕС и в 
двустранен план чрез изграждане на адекватната договорно – правна база /меморандуми за 
сътрудничество в тази област/, консултации и обмяна на опит. 

През същия период България продължи да бъде активен участник в регионалните 
инициативи и организации в ЮИЕ, като положи усилия да оцени и позиционира новите 
инициативи с участието на ЕС или ДЧ на ЕС, касаещи нашия регион. 
 
 България – Република Македония 
   Позицията на България по въпроса е последователна. Курсът на примественост в 
българската политика спрямо Р Македония бе продължен и от служебния кабинет. Линията 
на отношенията между двете страни се запазва, с цел развиване на добросъседство  и 
споделяне на общи интереси. 
 От приоритетно значение продължава да бъде подписването за Договор за 
приятелство, добросъседство и сътрудничество, който ще послужи за основа при 
разрешаването на всички съществуващи открити въпроси между България и Република 
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Македония. На 16 юли 2014 г. се проведе шеста поредна среща на работните групи по 
Договора за добросъседство в МВнР на България. Следващата среща е предвидено да се 
състои в Р Македония до края на 2014 г. 

В рамките на 69-тата редовна сесия на ОС на ООН в Ню Йорк се проведе среща между 
министъра на външните работи на България г-н Даниел Митов и министъра на външните 
работи на Република Македония г-н Никола Попоски. 

  
 България - Сърбия  

 Отношенията с Р Сърбия навлязоха в нов и по-ангажиращ етап на двустранно 
сътрудничество. Продължава политическият диалог както на експертно, така и на високо, и 
най-високо ниво. Предстои на 12 ноември 2014 г. президентът на Сърбия да осъществи 
посещение в София по покана на президента на България. Преговорите по подписване на 
Договор за добросъседство между двете страни в момента са на етап съгласуване на текстове. 
 Засилени бяха двустранните контакти в областите, свързани с финансирането и 
изграждането на съвместни инфраструктурни проекти, сред които Коридор Х, 
интерконекторната газова връзка Ниш-София, трансграничното сътрудничество, ж.п. 
инфраструктурата в пограничните райони, както и бяха набелязани нови области на 
взаимодействие и сътрудничество, включително и в областта на европейската интеграция.  
 МВнР продължи внимателно да следи въпроса с реализирането и гарантирането на 
целия комплекс от права на нашите сънародници, като на сръбската страна бе 
недвусмислено посочено, че очакваме нейните институции стриктно да прилагат нормите на 
международното право в тази област. Продължиха активните контакти с Културно-
информационните центрове на Българското национално малцинство /БНМ/ в Босилеград и в 
Димитровград, както и с други организации на БНМ. 
 Във връзка с предстоящите избори за нови национални съвети на националните 
малцинства на 26 октомври 2014 г.в Сърбия и получена покана от Републиканската 
избирателна комисия на Сърбия, Министерството на външните работи взе решение да 
командирова петима български дипломати като чуждестранни наблюдатели на изборите в 
страната, вкл. в ареала на БНМ. 
 Като израз на ангажираността на България в областта на международната хуманитарна 
дейност, през месец септември 2014 г. Правителството на Р България прие Постановление за 
отпускане на хуманитарна помощ в размер на 100 000 лева на Р Сърбия за преодоляване на 
последствията от опустошителните наводнения в страната от средата на м. май 2014 г.  
 
 България - Турция  

Във външнополитически план пред България и Турция като съседни държави в 
Югоизточна Европа и съюзници в НАТО продължиха да стоят сериозните предизвикателства, 
свързани с кризите в Украйна, Сирия и Ирак. С различен интензитет продължи и 
миграционният натиск по българо-турската граница от южна и югоизточна посока. 
Двустранните българо-турски отношения се развиваха активно, израз на което бяха 
редовните политически контакти, осъществявани на високо и най-високо ниво: 

 МВнР оказа необходимото съдействие при организирането и провеждането на 
посещението на президента на Р България г-н Росен Плевнелиев в Турция за участие в 
церемонията по официалното встъпване в длъжност на новоизбрания президент Реджеп Тайип 
Ердоган на 28 август 2014 г. 

 Президентът Плевнелиев проведе среща с турския си колега Ердоган по време на съмита 
на НАТО в Уелс (5 септември т.г.). 

 По време на 69-та Сесия на ОС на ООН в Ню Йорк министърът на външните работи г-н 
Даниел Митов проведе двустранна среща с новоназначения министър на външните работи на Р 
Турция г-н Мевлют Чавушоглу. 
 
 България - Гърция 
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В рамките на ЕС отношенията между България и Гърция са положителен пример за две 
съседни държави и техните народи, поддържащи отлични добросъседски, партньорски и 
съюзнически отношения. България и Гърция изграждат отношения на стратегическо 
партньорство. 

Поддържане на постоянни активни контакти във всички области. Проявяваме интерес 
от продължаване на ползотворното сътрудничество в областта на енергетиката и в частност 
ускоряване на развитието на интерконекторната връзка с Гърция, както и възможностите за 
използване на съществуващия или предвидения за изграждане втори терминал за втечнен 
природен газ (LNG). В ход е обсъждането на експертно ниво на проект на Споразумение между 
Гърция и България за организиране на трансграничното железопътно движение.  

Израз на отличните двустранни отношения е и активният политически и културен диалог, 
както и в областта на отбраната и сигурността: 

 През разглеждания период делегация, водена от Президента Росен Плевнелиев, посети 
Солун на 6 октомври 2014 г., за да отдаде почит пред тленните останки на цар Самуил, които се 
съхраняват в Музея на византийската култура в Солун. За първи път, по молба на българската 
държава, те бяха изложени за поклонение по повод 1000-годинишнината от кончината на цар 
Самуил.  

 Президентът Плевнелиев проведе среща с гръцкия премиер Самарас по време на съмита 
на НАТО в Уелс (5 септември т.г.). 

 Министърът на отбраната на Република България Велизар Шаламанов проведе среща с 
гръцкия си колега на 16 октомври 2014 г. в Подгорица, Черна гора, в рамките на Годишната 
среща на министрите на отбраната от Процеса на срещи на министрите на отбраната в ЮИЕ. 

 
България – Румъния 

 Отношенията с Румъния продължиха да се развиват на основата на принципите на 
добросъседството, споделените европейски и евроатлантически ценности и взаимния 
интерес. Основно внимание бе обърнато на подготовката за реализация на инфраструктурни 
проекти, сред които подписването на меморандум за изграждането на два нови моста над р. 
Дунав. 
 

Активизиране на съществуващите регионални инициативи в 
Югоизточна Европа и Черноморския регион 

 
 След края на ротационното си председателство на Организацията за Черноморско 
икономическо сътрудничество (ОЧИС) през периода януари-юни 2014 г., България продължи 
активното си участие в работата на Организацията в качеството си на член на Тройката. 
Подкрепяме активно дейността на гръцкото председателство в продължение на приоритетите, 
заложени и по време на българското председателство, за устойчиво развитие на региона на 
Черно море.  
 Продължава активното участие на Р България в Процеса за сътрудничество в Югоизточна 
Европа (ПСЮИЕ), като стартира подготовката на ротационното председателство от страна на 
страната ни през периода юли 2015 – юни 2016 г. 
 Активни двустранни отношения  

 
Двустранно европейско сътрудничество 

 
Страните от Централна и Западна Европа са най-важните политически, икономически и 

външнополитически съюзници и партньори на България. С повечето от тях страната ни си 
сътрудничи в НАТО и ЕС,  като това не заменя двустранните отношения, а ги разширява и 
обогатява. 

През периода на управление на служебното правителство развитието на  двустранните 
отношения беше особено интензивно на всички нива: 
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 МВнР подготви материалите за участие на президента  Росен Плевнелиев  в Десетата 
среща на групата Арайолуш, по време на която бе проведена и среща с президента на 
Португалия  Анибал  Каваку  Силва (Брага, Португалия, 25 септември 2014 г.). 

 Извършена бе подготовка за среща на президента Плевнелиев с президента на Словакия 
Андрей Киска в рамките на срещата на върха на НАТО в Уелс (4-5 септември 2014 г.). 

 МВнР съдейства за подготовката на официалното посещение на президента Плевнелиев 
в Швейцария (13-14 октомври 2014 г.). 

 В процес на подготовка е официално посещение на д-р Хайнц Фишер, федерален 
президент на Австрия (30-31 октомври 2014 г.) в София. 

 Осъществени бяха срещи в рамките на редовната сесия на ОС на ООН (Ню Йорк, 
септември 2014 г.) на министър Данаил Митов с негови колеги от държави като: Андора, Сан 
Марино и др. 
   

Развитие на двустранни политически отношения със страните от 
Източна Европа и Централна Азия 

 
На 23 септември 2014 г. се състоя среща между министъра на външните работи на 

България Даниел Митов и министъра на външните работи на Украйна Павло Климкин в 
рамките на 69-та редовна сесия на ОС на ООН в Ню Йорк. 
 В контекста на кризата в Украйна и засиленото внимание от българска страна към 
съдбата на българската диаспора там министър Даниел Митов прие в МВнР председателя на 
Асоциацията на българите в Украйна Антон Киссе (25.08.2014 г.).  
  
 България участва активно и в ІХ-та неформална среща на Групата за европейско действие 
към Република Молдова (Кишинев, 01.09.2014 г.).  
 
 С оглед важността, която отдаваме на въпроса за диверсификацията на газовите 
доставки за България и ролята в това отношение на региона на Югоизточна Европа и ЕС, 
осъществяването на работно посещение на президента Росен Плевнелиев в Баку, 
Азербайджан (19 и 20 септември 2014 г.), за което МВнР оказа пълно съдействие, беше от 
особено значение. Президентът Росен Плевнелиев и азербайджанския му колега Илхам Алиев 
подписаха Съвместна декларация, която обхваща различни сфери на сътрудничество – 
икономика, енергетика, култура и др. Съвместната декларация се явява потвърждение на 
диалога на високо ниво между двете страни и ангажимента за взаимна подкрепа в рамките на 
международните организации. Държавният глава присъства на официалната церемония по 
откриване на строителството на Южния газов коридор. В рамките на визитата се проведоха 
двустранни разговори с азербайджанската страна, на които бяха обсъдени ключови въпроси за 
осигуряване диверсификацията на газовите доставки за България и региона, както и 
реализацията на съвместни газови проекти. 
  

Развитие на двустранни политически отношения със САЩ и Канада 
       

 МВнР продължи приоритетната работа по поддържане и задълбочаване на 
двустранния диалог със САЩ във всичките му измерения. Израз на този интензивен и 
всеобхватен диалог и партньорство бяха проведените срещи и извършени дейности през 
отчетния период, сред които най- същественото: 

 Проведени бяха двустранни срещи на българската делегация с представители на САЩ 
в рамките на 69-ата сесия на ОС на ООН в Ню Йорк през септември 2014 г., както и с 
представители на водещите еврейски организации в САЩ. 

 Участието в 69-ата сесия на ОС на ООН  беше съчетано с работно посещение на 
министър Даниел Митов в САЩ (27-29 септември 2014 г.), в рамките на което бяха осъществени 
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срещи с д-р Чарлз Купчан, старши директор за Европа в Съвета за национална сигурност на 
САЩ; с посланик Марк Грийн, президент на Международния републикански институт; с г-н 
Кенет Уолък, президент на Националния демократически институт; с представители на Центъра 
за стратегически и международни изследвания, Джон Хамри – президент и изпълнителен 
директор, Хедър Конли – вицепрезидент за Европа и Евразия, д-р Збигнев Бжежински – 
съветник и член на Управителния съвет. 
 В рамките на разглеждания период МВнР продължи и работата за задълбочаване на 
двустранните и трансатлантическите отношения с Канада по приоритетните за България теми 
като визовия режим и споразуменията между ЕС и Канада СЕТА и СПА. 
 
  

Развитие на двустранни политически отношения със страните от Азия, 
 Австралия и Океания 

 
През отчетния период беше интензивен двустранният диалог със страните от ААО, 

включително в рамките на международни форуми.  

 В рамките на 69-та редовна сесия на ОС на ООН в Ню Йорк (25 септември 2014 г.) бяха 
проведени срещи между министъра на външните работи на България Даниел Митов и 
външните министри на Виетнам и Малайзия. 

 На 28.08.2014 г. бе открито официалното  почетното консулство на Монголия в България. 

 През периода на управление на служебния кабинет бе извършена подготовката на 10-
тата Среща на върха на Азиатско-европейския форум АСЕМ (16-17 октомври 2014 г., Милано), 
на подготвителните заседания на Старшите служители на АСЕМ, както и подготовка и 
координиране на българското участие в различните инициативи и прояви на АСЕМ и АСЕФ. 

МВнР подпомага и развитието на културното и образователното сътрудничество със 
страните от Азиатско-тихоокеанския регион. 

 
 
 Защитата на правата и интересите на българските граждани в чужбина  

 
Защитата на правата и интересите на българските граждани в чужбина се реализира от 

МВнР чрез предоставяне на качествени консулски услуги, оказване на помощ при кризисни 
ситуации, изготвяне на препоръки и предупреждения за пътуващите и др. 

На 26-27 август 2014 г., в резултат на професионално извършената дейност на МВнР, бе 
осъществен трансферът от Ислямска република Иран в Република България на българския 
гражданин Живко Стефанов Русев, изтърпяващ наказание от доживотен затвор в затвора 
„Евин” в Техеран. Това е пример как последователните усилия на МВнР и българските 
дипломатически представители бяха възнаградени с успех. Оказано бе съдействие за 
завръщането на група български граждани от Финландия в България. Извършени бяха 
дейности по предотвратяване на трагични изходи на случаи с български граждани в Канада и 
Германия. Извършена беше целенасочена активна дейност за овладяване на сериозна 
форсмажорна ситуация с български гражданин в Либия и др. 

 
 
 София, 27 октомври 2014 година 
 
 
  
 
 

 
 


