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I. МИСИЯ И ВИЗИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ 

РАБОТИ 
 
 
В изпълнение на основата цел на МВнР, да осигурява планирането и 

координирането и да провежда външната политика на държавата въз основа на 
националния интерес и в съответствие с програмата на правителството, през 
отчетния период – януари-юни 2018 г. - ведомството работи приоритетно върху 
задачите, свързани и произтичащи от Председателството на Република България 
на Съвета на ЕС. С постигнатите резултати като председател на Съвета на 
Европейския съюз в периода от 1 януари до 30 юни 2018 г. България показа, че е 
стабилен и отговорен партньор, който участва равностойно с останалите при 
формирането на европейската политика и разполага с капацитета да работи и да 
създава консенсус, с който да движи напред процесите в ЕС. Председателството 
работи върху повече от 180 досиета, като успя да затвори 78 от тях. 

Във външнополитически аспект България работи в духа на мотото на 
Председателството – „Съединението прави силата“. Страната ни успя да постигне  
единство между държавите-членки и институциите в рамките на Съвет „Общи 
въпроси“ и Съвет „Външни работи“ по важни въпроси, като подхода към 
европейската перспектива на Западните Балкани и за заключенията на Съвета по 
политиката на разширяване и процеса на стабилизиране и асоцииране (приети на 
26 юни 2018 г.), преговорните директиви за оттеглянето и Насоките за бъдещите 
отношения между ЕС и Обединеното кралство след Брекзит (приети през януари и 
март 2018 г.), постигането на окончателно решение на Съвета за определяне 
периода на изборите за Европейския парламент. 

През отчетния период в работата на МВнР съществен акцент бе поставен и 
върху дейностите в услуга на гражданите и бизнеса като предоставяне на актуална 
информация за пътуващите, облекчаване на административните процедури за 
предоставяните от МВнР консулски услуги и др. Подготвено бе реализирането на 
инициатива, българските граждани зад граница при навлизане в роуминг да 
получават кратко текстово съобщение с телефона за спешни случаи на МВнР.   

 
 
 
II. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТА 
 

Приложение № 1 – Отчет на приходите по бюджета 

ПРИХОДИ 
Закон 

Уточнен план 
30.06.2018 г. 

Отчет 
30.06.2018 г. (в лева) 

Общо приходи: 55 190 000 55 426 172 26 447 304 

Данъчни приходи       

Неданъчни приходи 55 190 000 55 203 630 26 114 918 

Приходи и доходи от собственост 7 845 200 7 845 200 3 095 649 

Държавни такси 43 154 800 43 154 800 20 980 300 

Глоби, санкции и наказателни лихви 250 000 250 000 167 770 

Приходи от концесии       
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Други 3 940 000 3 953 630 1 871 199 

Помощи, дарения и други безвъзмездно 
получени суми 

  222 542 332 386 
 

 

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

Класификац
ионен код* 

РАЗХОДИ  

Закон 
Уточнен 

план 
30.06.2018 г. 

Отчет 
30.06.2018 г. (в лева) 

  Общо разходи по бюджета на ПРБ 
125 970 

400 
135 350 334 75 022 283 

1100.01.00 
Политика в областта на развитието на ефективна 
дипломатическа служба 

103 866 
500 

113 289 332 61 365 606 

1100.01.01 
Бюджетна програма "Администриране и осигуряване на 
дипломатическата служба" 

25 940 100 29 153 573 12 044 470 

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

77 926 400 84 135 759 49 321 136 

          

1100.02.00 Политика в областта на публичната дипломация 805 400 828 924 475 599 

1100.02.01 Бюджетна програма "Публична дипломация" 576 500 600 024 378 667 

1100.02.02 Бюджетна програма "Културна дипломация" 228 900 228 900 96 932 

          

1100.03.00 
Политика в областта на активната двустранна и 
многостранна дипломация 

21 298 500 21 232 078 13 181 078 

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

722 800 722 800 352 407 

1100.03.02 Бюджетна програма "Двустранни отношения" 331 000 331 000 47 270 

1100.03.03 
Бюджетна програма "Активна двустранна и многостранна 
дипломация" 

11 024 800 11 054 300 7 730 426 

1100.03.04 Бюджетна програма "Европейска политика" 312 000 312 000 58 737 

1100.03.05 
Бюджетна програма "Активна двустранна и многостранна 
дипломация" 

2 240 800 2 159 900 627 602 

1100.03.06 
Бюджетна програма "Осигуряване и контрол на 
външнополитическата дейност" 

507 100 558 500 215 709 

1100.03.07 
Бюджетна програма "Международно сътрудничество за 
развитие и хуманитарна помощ" 

6 160 000 6 093 578 4 148 927 

          

* Класификационен код съгласно Решение № 502 на Министерския съвет от 
2017 г.    

 
Приложение № 2б – Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми 

  

ОБЛАСТИ НА 
ПОЛИТИКИ И 
БЮДЖЕТНИ 

ПРОГРАМИ на 
МИНИСТЕРСТВОТО 

НА ВЪНШНИТЕ 
РАБОТИ 

Общо 
консолиди

рани 
разходи 

Ведомствени разходи Администрирани разходи 

  

Класифик
ационен 

код 
(в лева) Общо 

По 
бюджета 

на ПРБ 

По други 
бюджети 
и сметки 

за 
средства 

от ЕС  

Общо 
По 

бюджета 
на ПРБ 

По други 
бюджети 
и сметки 

за 
средства 

от ЕС  
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  Общо разходи 75 022 283 62 446 641 62 446 641 0 12 575 642 12 575 642 0 

1100.01.00 

Политика в областта 
на развитието на 
ефективна 
дипломатическа 
служба 

61 365 606 60 778 857 60 778 857 0 586 749 586 749 0 

1100.01.01 

Бюджетна програма 
"Администриране и 
осигуряване на 
дипломатическата 
служба" 

12 044 470 11 457 721 11 457 721   586 749 586 749   

1100.01.02 

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

49 321 136 49 321 136 49 321 136   0 0   

1100.02.00 
Политика в областта 
на публичната 
дипломация 

475 599 475 599 475 599 0 0 0 0 

1100.02.01 
Бюджетна програма 
"Публична 
дипломация" 

378 667 378 667 378 667   0 0   

1100.02.02 
Бюджетна програма 
"Културна 
дипломация" 

96 932 96 932 96 932   0 0   

1100.03.00 

Политика в областта 
на активната 
двустранна и 
многостранна 
дипломация 

13 181 078 1 192 185 1 192 185 0 11 988 893 11 988 893 0 

1100.03.01 

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

352 407 106 720 106 720   245 687 245 687   

1100.03.02 
Бюджетна програма 
"Двустранни 
отношения" 

47 270 47 270 47 270   0 0   

1100.03.03 

Бюджетна програма 
"Активна двустранна и 
многостранна 
дипломация" 

7 730 426 123 343 123 343   7 607 083 7 607 083   

1100.03.04 
Бюджетна програма 
"Европейска 
политика" 

58 737 58 737 58 737   0 0   

1100.03.05 

Бюджетна програма 
"Активна двустранна и 
многостранна 
дипломация" 

627 602 627 602 627 602   0 0   

1100.03.06 

Бюджетна програма 
"Осигуряване и 
контрол на 
външнополитическата 
дейност" 

215 709 215 709 215 709   0 0   

1100.03.07 

Бюджетна програма 
"Международно 
сътрудничество за 
развитие и 
хуманитарна помощ" 

4 148 927 12 804 12 804   4 136 123 4 136 123   

 
Приложение № 3 – Източници на финансиране на консолидираните 
разходи   
Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати 

в програмния и ориентиран към резултатите бюджет 
Закон Уточнен план. Отчет. 

(в лева) 

Общо консолидирани разходи: 125 970 400 135 350 334 75 022 283 

Общо финансиране: 125 970 400 135 350 334 75 022 283 
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   По бюджета на ПРБ, в т.ч. за сметка на:       

Собствени приходи 55 190 000 55 426 172 26 447 304 

Субсидия от държавния бюджет 70 850 900 77 942 495 45 979 059 

   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 

-70 500 -70 500 0 

Други програми и други донори по бюджета на ПРБ       

Други бюджетни организации, включени в консолидираната 
фискална програма 

  2 015 623 4 627 193 

Други   36 544 -2 031 273 

 

 
 
III. ПРЕГЛЕД НА НАСТЪПИЛИТЕ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД ПРОМЕНИ В 

ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА  
 
През отчетния период не бяха предприемани промени в Устройствения 

правилник на МВнР. Във вътрешноведомствен план бяха осъществени мерки за 
компенсиране на недостига на служители, които да изпълняват задачите, свързани 
и произтичащи от ангажиментите на България като Председател на Съвета на ЕС.  
За обезпечаване на организационното функциониране на министерството 
допринесе вътрешното структуриране на дирекция УСиМТО.  

С цел усъвършенстване на уредбата, регламентираща функционирането на 
дипломатическата служба, през първото полугодие на 2018 г. бяха изготвени 
изменения и допълнения на следните нормативни и вътрешноведомствени 
актове: Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за 
командировъчните средства при задграничен мандат, Вътрешни правила за 
условията и реда за набиране, оценка, подбор, одобрение и изпълнение на проекти 
по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, като официална помощ за 
развитие по двустранна линия; проект на Вътрешни правила за условията и реда 
за работа по Закона за достъп до обществена информация в Министерството на 
външните работи. 

 
 
IV. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКИТЕ  
 

1. Политика за развитие на ефективна Дипломатическа служба  

 
През първото шестмесечие на 2018 г. изпълнението на целите на политиката, 

която се реализира чрез две програми „Администриране и осигуряване на 
дипломатическата служба” и „Управление на задграничните 
представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина”  за поредна 
година се осъществяваше при хроничен дефицит на финансови средства. Това се 
отразява в ограничаването на възможностите за привличане и запазване на 
компетентни специалисти, както в централно управление, така и в задграничните 
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представителства. Ограниченият кадрови и финансов ресурс съществено 
затруднява осъществяването на качествено консулско обслужване на фона на 
нарасналия брой български граждани, пребиваващи зад граница.   

 
 

2. Политика в областта на публичната дипломация  

 
Динамиката в изпълнението на целите на политиката в областта на 

публичната дипломация чрез осъществяването на дейностите в двете програми 
„Публични дейности” и „Културна дипломация” бе обусловена от нарасналото 
търсене на България като партньор за обучителни програми в светлината на 
Българското председателство на Съвета на ЕС.  

Добавена стойност имаха и културните проекти, които популяризираха 
положителния образ на страната с нейното културно-историческо богатство и 
принос към европейското наследство и ценности.  

 

3. Политика за активна двустранна и многостранна дипломация  

 
Политиката на активна двустранна и многостранна дипломация е 

съдържанието на дейността на Министерство на външните работи, като орган 
провеждащ външната политика на държавата.  

МВнР последователно отстояваше националните интереси, осъществявайки 
конкретните външнополитически приоритети за периода. Водеща бе работата в 
рамките на Председателството на Съвета на ЕС, като България се доказа като 
отговорен, стабилен и достоен партньор, който участва равностойно с останалите 
държави-членки при формирането на европейската политика и даде тласък за 
европейската интеграция на Западните Балкани.  

За постигането на оптимални резултати по отношение на организацията и 
съдържанието на Българското председателство на Съвета на ЕС, основният 
финансов и човешки ресурс на МВнР бе съсредоточен върху изпълнението на 
целите на Програма „Принос за формиране на политики на ЕС и НАТО“. Текущо се 
осъществяваха и неотложните дейности по останалите програми: „Принос за 
формиране на политики на ЕС и НАТО”, „Двустранни отношения”, 
„Международно сътрудничество”, „Европейска политика”, „Визова политика и 
управление на кризи”, „Осигуряване и контрол на външнополитическата 
дейност” и „Международно сътрудничество за развитие и хуманитарни 
въпроси”. 

Наред с последователната външнополитическа дейност на двустранно 
равнище и в многостранни формати и международни организации, акцент за МВнР 
през отчетния период бе поддържането на ангажимента на дипломатическите и 
търговско-икономическите служби за осигуряване на експортни възможности за 
българския бизнес и привличане на чуждестранни инвестиции с непосредствен 
положителен ефект върху българските производители, както и максималната 
грижа за информираността на българските граждани, пътуващи или пребиваващи 
зад граница и последователните усилия за предоставянето на качествени 
консулски услуги, в т.ч. чрез разширяване на внедряване на добри практики и 
съвременни технологии, доколкото това е финансово ресурсно обезпечено.   

Не малка част от разходите за дейности, свързани с Българското 
председателство, като например редица събития по линия на Програма 5, не бяха 
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заложени в целевия бюджет на Българското председателство, а бяха осигурени от 
бюджета на МВнР, което ще намали възможностите за финансирани на планирани 
дейности за второто шестмесечие. 

 
 
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. 

 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 
 
Администриране на човешките ресурси 
През първото полугодие на 2018 г. бяха положени системни и целенасочени 

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 с оглед организационните 
и експертни ангажименти на МВнР за обезпечаване на дейностите, свързани с 
Българското председателство на ЕС, както и работата на консулските служби в 
активния туристически сезон.  

В срок се осъществяваха дейностите, свързани с атестирането и оценяването 
на служителите в МВнР.  

След въвеждането на ЗПКОНПИ, бяха утвърдени образци на декларациите за 
несъвместимост, както и приети декларациите за имущество и интереси от 
служителите. Бяха създадени регистри по ЗПКОНПИ. 

Беше сключен договор за обслужване от служба по трудова медицина за срок 
от 12 месеца между МВнР и „СТМ-Плюс“ ООД. 

Бе осъществена текущата дейност по изготвяне на документация, свързана с 
организацията и управлението на човешките ресурси, в т.ч. заповеди за 
назначаване и преназначавани, повишаване в ранг и т.н. Бяха проведени процедури 
по конкурентен подбор. Беше изготвена справка за  държавните служители в МВнР, 
придобили право през 2017 г. на повишаване в ранг на държавен служител, след 
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извършеното годишно атестиране и бяха издадени съответните заповеди; 
Регулярна е дейността по документалното оформяне /изготвяне на писма до 
дирекция „Консулски отношения“, служебни бележки до НАП и НЗОК, изготвяне на 
предложения и др./ за дългосрочното командироване на дипломатически и 
административно-технически служители. 

МВнР в сътрудничество с Министерство на туризма предприе мерки за 
обезпечаване работата на консулските служби през активния летен туристически 
сезон.  

Във връзка с промени в структурата на дирекция „УСиМТО“ беше изготвена 
заповед за закриване и откриване на нови отдели и сектори в дирекцията, както и 
ново длъжностно разписание. 

Стриктно се следи за поддържане и актуализиране на длъжностните 
характеристики на служителите в ЦУ и в Задграничните представителства на 
МВнР. 

Периодично се въвеждаха в системата за управление на човешките ресурси и 
бяха подавани към Националния осигурителен институт болничните листа за 
удостоверяване на временна неработоспособност на служителите в МВнР, в т.ч. 
постъпилите от дългосрочно командированите служители медицински 
удостоверения бяха предоставени в болница „Токуда“ за изготвяне и легализиране 
на съответните болнични листове. 

Бяха разгледани три казуса във връзка с чл. 14, ал. 8 от НКСЗМ. 
 
 
Развитие на човешките ресурси 
През отчетния период бяха организирани и проведени 4 редовни заседания 

на Кариерната комисия към Министъра на външните работи – за повишаване в 
следващ дипломатически ранг на дипломатически служители; за длъжности за 
дипломатически и административно-технически служители, подлежащи на 
повторна и допълнителна ротация през 2018 г.; за обратна ротация; за заемане 
чрез конкурентен подбор на свободни и освобождаващи се ръководни длъжности 
в Централно управление на МВнР. 

 През първото полугодие на годината са организирани и проведени общо 20 
конкурса за назначаване на държавни служители; на дипломатически служители 
със специфични изисквания за квалификация и опит; както и изпит за 
придобиване на първи дипломатически ранг „аташе“. 

 По Компонент I на Програма „Старт на кариерата”, организирана от 
Агенцията по заетостта и Министерството на труда и социалната политика бяха 
назначени общо 15 служители. Проведени бяха общо 60 студентски стажове в 
Централно управление и  105 студентски стажове в задграничните 
представителства на МВнР.  

 В курсове по 6 чужди езика участваха 74 служители на МВнР, съответно: 
английски език – 13 бр., немски език – 8 бр., френски език – 20 бр., руски език – 10 
бр., италиански език – 6 бр., испански език – 17 бр.  

 Във връзка със законовите разпоредби МВнР съгласува 40 предложенията 
на ведомствата от държавната администрация за дългосрочно командироване на 
техни служители в задграничните представителства на Република България, като 
бяха осъществени и съответни дейности по координиране, посрещане, 
настаняване и акредитиране пред приемащата страна. 

 През периода в Дипломатическият институт към Министъра на външните 
работи се проведоха обучения за 77 служители на МВнР на тема „Публична 
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дипломация и комуникационни политики в контекста на ЕС“ и 
„Комуникационни умения и говорене пред публика“. В Института по публична 
администрация продължава провеждането на обучения за Въведение в 
държавната служба, както и за обучения за служебно развитие на 34 служители на 
МВнР. В чужбина бяха проведени 13 краткосрочни обучения. 

 Продължи процесът на координация и организация по осъществяване на 
подбора и номинирането на кандидатури на български граждани за работа в 
международните организации и в структурите на ЕС. Регулярно се публикуват 
обявления за вакантни позиции в Европейката служба за външно действие/ЕСВД/, 
Европейска комисия /ЕК/, други европейски структури и вакантни позиции за 
принос към ОПСО, както и в мисии на ЕС за наблюдение на избори. 

 Бяха подкрепени  кандидатури на шест служители на МВнР за участие в 
подбор за позиции в ЕСВД и бяха продължени договорите като командировани 
национални експерти на трима служители от Министерството. Изпратени бяха 
кандидатури на 11 служители от български институции за командировани 
национални експерти в генерални дирекции на Европейската комисия. Бяха 
продължени договорите като командировани национални експерти в генерални 
дирекции на Европейската комисия на двама български представители от 
администрация.  

 В процедурите по подбор по Първата и Втора сесия от Програмата за 
националните експерти на професионално обучение в Европейската комисия и 
ЕСВД през 2018 г., бе изпратена една кандидатура от МФ за участие. 

 През месец май с изпращането на една номинирана кандидатура по обявена 
заявка за принос в мисии, стартира работата с електронната платформа 
„Goalkeeper Registrar“, която следва да остане единствен комуникационен канал за 
кандидатури за КНЕ в ОПСО мисии на ЕС с оглед постигане на по-добра 
координация.  

 От 01.01.2018 до 30.06.2018 бяха номинирани 230 български кандидати за 
участие в мисии към ОССЕ. Към 30.06.2018 в Специалната мониторингова мисия на 
ОССЕ в Украйна работят 39 български служители, в Mисията на ОССЕ за 
наблюдение на ГКПП „Гуково“ и „Донецк“ има 2 български  представители.  В 
мисиите в Западните Балкани има трима български представители. 

 Беше осъществен подбор за наблюдатели в мисии на ЕС за наблюдение на 
избори в Република Ел Салвадор, Република Сиера Леоне, Парагвай, Ливан, Тунис, 
Република Зимбабве, Ислямска република Пакистан и Република Мали. 21 
български представители бяха селектирани от ЕК и взеха участие като 
краткосрочни и дългосрочни наблюдатели в посочените мисии. Продължи 
взаимодействието по организиране на срещи с ресорните дирекции и българските 
наблюдатели. 

   
 
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 
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финансово-отчетни функции в задграничните представителства. Затруднения 
произтичат от факта, че в 68% от общо 103 задгранични представителства 
финансово-отчетните функции се изпълняват от служители, командировани в 
други задгранични представителства (44 от случаите) или служители от ЦУ (26 от 
случаите).    

През отчетния период са изготвени 89 бр. образци УП-2 и УП-3 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 2018 година в Министерство на външните работи бе извършена 
проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2017 година от Сметната 
палата. 

В отчетния период бяха разработени и утвърдени нови вътрешно 
нормативни документи, в т.ч. Вътрешни правила за бюджетния процес в 
задграничните представителства и указания за изготвяне на месечните и 
тримесечни финансови отчети на ЗП.  

За извършване на разплащанията на Министерството са изготвени и 
регистрирани 13 464 касови документа в лева и валута, 2 850 банкови документа, 
които са и предварително обработени в Системата за електронни бюджетни 
разплащания СЕБРА. Целевите стойности на показателите за изпълнение следват 
в табличен вид. 

№ 
Показатели за изпълнение 

Мерна 
единица 

Целева стойност Отчет  

1. Изготвяне на бюджетната прогноза 2019-2021 (м. 
март 2018) и актуализиране на бюджетната прогноза 
(м. юли 2018)  

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 20 

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

 
брой 

 
14 260 

 
14 260 

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

брой 18+6 18+6 

6. Анализи за изпълнение на бюджета на 
Министерството и СЕС 

брой 12+6 12+6 

7. Изготвяне заявки за ежемесечен лимит за плащане  брой 6 6 

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

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

брой 16 314 
 

16 314 
 

10. Водене на финансово-счетоводната и материална 
отчетност на 26 бр. ЗП – изготвени документи 

 
брой 

 
1350 

1 

 
1350 

11. Изготвяне на месечни и тримесечни финансови 
отчети на 26 бр. ЗП 

 
брой 

 
12+4 

 
12+4 

12. Изготвяне оборотни ведомости на 26 бр. ЗП брой 103 103 

13. Изготвяне на образци УП-2 УП-3  във връзка с 
пенсионирането на служители на МВнР и БОДК 

 
брой 

 
89 

 
89 

14. Постоянен анализ на изпълнението на бюджета на 
МВнР и второстепенните разпоредители с бюджет. 
Текущо извършване на корекции на ЗП  

Брой 
 

при необходимост 105 

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

брой постоянен постоянно 
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3. Административно и информационно обслужване 
Административно обслужване  
Описание на заложените в програмата цели:  
 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”; 

 
Постигнати резултати: 
Основната част от дейностите са текущи и са свързани с осигуряване на 

документооборота и съхранението на документите. През първото полугодие на 
2018 г. програмните дейности са извършени в съответствие с изискванията за 
повишаване качеството на административното обслужване.  

 
Оптимизация на документооборота и деловодната дейност в МВнР 
В МВнР се осъществява електронен документооборот и в тази връзка 

следните дейности: поддържане на контакт с фирмата-доставчик на програмния 
продукт с цел отстраняване на възникнали технически и софтуерни проблеми; 
актуализиране на базата-данни в системата (структура, служители, 
кореспонденти, права на достъп и т.н.); провеждане на индивидуални обучения на 
служителите в министерството; сканиране на цялата входяща кореспонденция; 
актуализиране на нормативните актове, уреждащи документооборота.  

 
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. 

 
Научно-техническа обработка на архивните документи и 

усъвършенстване на научно-справочния апарат към тях 
Продължи научно-техническата обработка на документите от учрежденския 

архив и експертизата на ценността на част от документите, съхранявани в Архива 
на МВнР от 1995-1996 г. като бяха изготвени описи на тези, които са с постоянен 
срок на съхранение и Актове за унищожаване на документите без историческо и 
научно-справочно значение. Продължи и електронизацията на описите за 
постоянно съхранение за 1989 г. 

 
Оптимизация на работата с текущата и архивна документация на 

задграничните представителства на Р България 
През отчетния период бяха дадени методически указания на задграничните 

представителства на РБ по въпроси, свързани с 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 Пекин, Хелзинки, ПД към НАТО-Брюксел. В ГК-Ню 
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Йорк бе систематизиран архива на мисията, извършена експертиза на документите 
и бяха дадени насоки за правилното водене на деловодния процес. 

 
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. В тази връзка 
Приемната на МВнР премина на непрекъснато работно време – от 09.00 до 17.30 
часа.  

 
Целеви стойности по показателите за изпълнение 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

Целева 
стойност 
за 2018 г.  

Отчет за 
първо 

полугодие на 
2018 г.  

Регистрирани документи в Централната 
регистратура към дирекция „АО”1 

Брой 70000 46570 

Обработени архивни единици в дирекция 
„АО”1 

Брой 10 000 5800 

Сканирани документи с цел оптимизиране на 
вътрешноведомствената и 
междуведомствената административна 
комуникация1 

Брой 40 000 13465 

Обучени служители за работа с 
автоматизираната деловодна система  

Брой 50 30 

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

Брой 
мисии 

12 12 

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

Брой 2 0 

Предоставен достъп на граждани до 
архивния фонд на МВнР  

Брой 60 11 
регистрирани 
читатели / 61 

посещения 

 
1Забележка: В Министерството на външните работи има самостоятелни 

деловодства в дирекции „КО”, „ЧР”, „БФ”, 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. 

 
 
 Информационно обслужване  
 

Код* 

ОБЛАСТИ НА 
ПОЛИТИКИ И                              
БЮДЖЕТНИ 
ПРОГРАМИ Консолидирани разходи Ведомствени разходи Администрирани разходи 
(Отчет към 

полугодието за 
2018 г.) 
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  (в хил. лв.) 
Общо 

разходи 

По 
бюджет
а на ПРБ 

По 
други 
бюдж
ети и 
смет
ки за 
средс
тва 

от ЕС 

Общо 
ведомс
твени 

По 
бюджета 

на ПРБ 

По 
други 

бюдже
ти и 

сметки 
за 

средст
ва от 

ЕС 

Общо 
администрира

ни 

По 
бюдже
та на 
ПРБ 

По 
дру
ги 

бюд
же
ти 
и 

сме
тк
и за 
сре
дст
ва 
от 
ЕС 

1100.
00.00 

Програма № 1 
„Администриране и 
осигуряване на 
дипломатическата 
служба” 

110,56 0,0 0,0 110,56 0,0 0,0 110,56 0,0 0,0 

 

Абонаментно 
обслужване на 
информационна 
система  на  МВнР 
Eventis R7” 

17,60 0,0 0,0 17,60 0,0 0,0 17,60 0,0 0,0 

 

„Абонаментно 
поддържане на 
софтуерната система 
за управление на 
човешки ресурси 
Поликонт” 

20,16 0,0 0,0 20,16 0,0 0,0 20,16 0,0 0,0 

 

Поддържане 
наизградения  
интернет портал на 
Министерство на 
външните работи. 

13,70 0,0 0,0 13,70 0,0 0,0 13,70 0,0 0,0 

 

Поддръжка на 
доставените и 
инсталирани 
мултифункционални 
устройства за ЦУ-
МВнРи инсталация 
на 
мултифункционални 
устройства за ЦУ-
МВнР за обособена 
позиция №2  

5,10 0,0 0,0 5,10 0,0 0,0 5,10 0,0 0,0 

 

Абонаментно 
обслужване на 
информационна 
система 
„Регистрация на 
подписи и печати за 
юридически лица и 
физически лица и 
обработка на 
заявления за заверка 
и легализация на 
документи“ и 
система за 
„Администрация на 
преводачите, 
превеждащи от  чужд 
на български език“ за 
нуждите на отдел 
„Административно 
обслужване на 
граждани“ , 
Дирекция „КО“ 

14,00 0,0 0,0 14,00 0,0 0,0 14,00 0,0 0,0 

 
Поддръжка на 
информационна 
система за български 

10,00 0,0 0,0 10,00 0,0 0,0 10,00 0,0 0,0 
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документи за 
самоличност „еБДС“ 

 

Извънгаранционна  
обслужване на 
климатични 
охлаждащи системи 
за сървърно 
помещение 

30,00 0,0 0,0 30,00 0,0 0,0 30,00 0,0 0,0 

Приложената разбивка на разходите е на база на реално сключени договори в периода 
01.01-30.06.2018 г. 

 
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.  
 

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

№ 

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

Закон                 Уточнен план Отчет  

(в лева) 

І. Общо ведомствени разходи: 25 940 100 28 566 824 11 457 721 

     Персонал 13 389 300 14 213 104 7 041 764 

     Издръжка 6 996 300 7 341 565 3 573 641 

     Капиталови разходи 5 554 500 7 012 155 842 316 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 25 940 100 28 566 824 11 457 721 

     Персонал 13 389 300 14 213 104 7 041 764 

     Издръжка 6 996 300 7 341 565 3 573 641 

     Капиталови разходи 5 554 500 7 012 155 842 316 

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  0 586 749 586 749 

  1. Капиталови трансфери за чужбина   586 749 586 749 

          

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

0 0 0 

          

  Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): 0 586 749 586 749 

          

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 0 586 749 586 749 

          

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 25 940 100 29 153 573 12 044 470 
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  Численост на щатния персонал 660 660 583 

  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 
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 обслужване”, дирекция „Информационни и комуникационни 
системи“ и дирекция „Сигурност на дейността и информацията”  

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 № 33-00-112/ 12.02.2018 г. 
 
 

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  
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Във връзка с осигуряване на необходимите условия за функционирането на 
дипломатическата служба са предприети действия за подобряване ефективността 
на използването на имотния портфейл и автомобилния парк, в т. ч.: 

- Давани са своевременно указания във връзка с ефективното управление на 
сградния фонд извън страната и за наемането на имоти за нуждите на 
задграничните представителства. 

-  Предприети са необходимите действия във връзка със съдебни процеси в 
чужбина за защита правата на българската държава върху имоти, управлявани от 
МВнР 

 
1.  Преговори по двустранни споразумения за размяна на имоти за 

дипломатически цели 
Стартирани преговори между българската и унгарската страна, с цел 

подписване на Споразумение между Правителството на Република България и 
Правителството на Унгария за уреждане на въпросите относно недвижимите 
имоти за нуждите на дипломатическото представителство на Република 
България в Будапеща, с което да бъде окончателно уреден възникнал преди 14 
години казус.   

 
2. Разпоредителни сделки 
Продължават действията по изпълнение на приети решения на МКДИИС, 

както и подготовка за освобождаване от недвижима собственост, която е с 
отпаднала необходимост и/или е разположена в държави, в които Република 
България няма дипломатическо присъствие и не се предвижда възстановяването 
на такова. Продължава работата по процедурата по продажба на имот в град Хага, 
Кралство Нидерландия и в град Монтевидео, Уругвай. 

 
3. Управление на сградния фонд в страната 
През първото полугодие е проведено едно заседание на Ведомствената 

жилищна комисия към МВнР, жилищният фонд е изцяло зает от служители на 
МВнР. 

 
4. Инвестиции в недвижими 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 2018 г., съобразно определените средства в бюджета на МВнР. 

Дадени са указания за извършване на ремонтни дейности за поддръжката на 
сградния фонд в задграничните представителства на Р България в Скопие, Париж, 
Варшава, Атина, Берлин, Москва, Лондон, Хелзинки, Лисабон, Алжир, Отава, Пекин, 
Токио, Ню Йорк, Мадрид и др. 

 
5. 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. 

 
Резултати от предоставянето на продукта/услугата 

- Защита на интересите на българските граждани. 

- Защита на интересите на българските общности. 
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- Предоставяне на качествени консулски услуги. 
 
Дейности за предоставяне на продукта/услугата 

- Провеждане на външната политика на България в областта на консулските 
отношения. 

- Осъществяване на консулски функции, предоставяне на консулско 
обслужване на български и чуждестранни физически и юридически лица. 

- Правна помощ и изпълнение на съдебни поръчки по граждански и 
наказателни дела. 

- Защита на интересите на български граждани в чужбина – на малолетни и 
непълнолетни, на възрастни лица, на лица с увреждания, при случаите на 
недееспособност, на лицата, поставени под запрещение, при установяване на 
настойничество и попечителство. 

- Подпомагане на български граждани, които са жертви на трафик на хора. 

- Оказване на помощ и съдействие на български граждани, пребиваващи в 
чужбина, изпаднали в беда вследствие на кражби, насилие, злополуки, загуба на 
документи, сериозни заболявания и други подобни инциденти. 

- Оказване на помощ при мащабни кризи (природни бедствия, катастрофи и 
др.), при които са засегнати или могат да бъдат засегнати животът, здравето или 
собствеността на голям брой български граждани или граждани на ЕС.  

- Оказване на помощ при нетърпящи отлагане индивидуални случаи с 
тенденция към ескалация и/или потенциал за значително влияние върху 
международните отношения и общественото мнение (вземане на заложници и др.), 
които изискват незабавна реакция с привличане на ресурси на МВнР и други 
компетентни ведомства. 

- Оказване на помощ и съдействие в случаите на арест на български граждани 
в чужбина, при съдебни процеси срещу български граждани зад граница и при 
изтърпяване от тях на наказания за лишаване от свобода в чужди страни. Оказване 
на съдействие за извършване на трансфер в България на осъдени български 
граждани в чужбина.  

 
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“ Закон                 Уточнен план Отчет  

(в лева) 

І. Общо ведомствени разходи: 77 426 400 83 635 759 49 321 136 

     Персонал 9 789 000 9 232 426 4 516 226 

     Издръжка 65 131 900 71 830 193 44 359 754 

     Капиталови разходи 2 505 500 2 573 140 445 156 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 77 426 400 83 635 759 49 321 136 

     Персонал 9 789 000 9 232 426 4 516 226 

     Издръжка 65 131 900 71 830 193 44 359 754 

     Капиталови разходи 2 505 500 2 573 140 445 156 
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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  500 000 500 000 0 

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

          

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

0 0 0 

          

  Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): 500 000 500 000 0 

          

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 500 000 500 000 0 

          

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 77 926 400 84 135 759 49 321 136 

  Численост на щатния персонал 720 720 684 

  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 

източника на финансиране 

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

техническо осигуряване”, дирекция „Ситуационен център”, дирекция „Консулски 
отношения”, 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 интереси 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/; 
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- 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 № 33-00-112/ 12.02.2018 г. 
 

 
Програма 3 „Публична дипломация” 

 
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. 

 
Осъществени дейности/постигнати резултати  
 
1. Обучителна дейност  
Дипломатическият институт организира провеждането на редица 

обучителни програми и модули, насочени към подобряване квалификацията на 
служителите, както от МВнР, така и на представители на цялата държавна 
администрация. През първото полугодие фокусът бе поставен върху 
потребностите на Българското председателство на Съвета на ЕС. По-важни 
инициативи бяха: изнесено обучение (14 – 16 януари 2018 г.); 14-ти курс по 
"Консулска дипломация" - задължителен елемент от подготовката на всички 
консулски служители преди заминаването им на задгранична работа (11 април 
2018 г.) 

Специфичен акцент е международното сътрудничество и обучителни 
програми, насочени към представители на министерствата на външните работи на 
други държави.  

- За тринадесета поредна година  Дипломатическият институт на МВнР и 
фондация „Ханс Зайдел организираха в Сандански международният семинар 
“Зимно училище по дипломация” (18-24 март 2018 г.) Тема през 2018 г. бе 
“Югоизточна Европа и Черноморският регион: външна политика, сигурност и 
енергетика в контекста на българското Председателство на Съвета на ЕС”, а в 
семинара участваха 22 младши дипломати от 18 страни от ЮИЕ, региона на Черно 
море и ЕС.  

- В периода 16 – 20 април 2018 г. се проведе Третият модул от курса на високо 
равнище „Йохан Вилем Бейен” под наслов „Общата политика за сигурност и 
отбрана в действие”, който бе организиран под егидата на Европейския колеж за 
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сигурност и отбрана от Дипломатическия институт в партньорство с 
Министерството на отбраната, Военна академия „Г.С. Раковски“ и Центъра за 
изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление 
на кризи и реагиране при бедствия. Участваха 73 военни и цивилни експерти от 
институции от държавите-членки и ЕС, работещи по линия на ОПСО. Последният 
модул от курса, се проведе в Ларнака – Кипър, като акцент беше пропагандата, 
морската сигурност, енергийната сигурност и реформата на системата за 
сигурност. 

- От 24 до 27 април 2018 г. в София се проведе първото 4-дневно пилотно 
издание на курс по въпросите на климатичната сигурност под егидата на 
Европейския колеж за сигурност и отбрана. То беше организирано от Центъра за 
изследване, изграждане и усъвършенстване на способностите на НАТО за 
управление на кризи и реагиране при бедствия, съвместно с Дипломатическия 
институт и Военна академия „Г. С. Раковски“.  

- В периода 6 – 8 юни 2018 г. в София се проведе 18-то издание на 
Европейската дипломатическа програма, организирано от ЕСВД и 
Дипломатическия институт. В него участваха над 60 млади дипломати от всички 
държави-членки на ЕС. Паралелно се състоя и неформална среща на обучителните 
институции и дирекциите "Човешки ресурси" в МВнР на държавите-членки. 

- От 11 до 15 юни 2018 г. се проведе квалификационен курс за задгранични 
представители на МВР, който бе организиран от Дипломатическия институт. В 
него взеха участие петима служители на МВР, които бяха запознати със 
структурата на МВнР и работата на задграничните представителства на Република 
България. Програмата включваше и теми като: съставяне на план за действие при 
извънредни ситуации, сътрудничеството с другите държави членки на ЕС, с 
международните организации и местните власти, консулски въпроси и протокол. 

 
2. Проектна дейност 
В рамките на отчетния период продължи изпълнението на проект № 

BG05SFOP001-2.004-0005 с наименование „Провеждане на обучения на служители 
от централната администрация за придобиване на ключови умения и 
компетентности в контекста  на ЕС“, финансиран с административен договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-2.004-0005-C01 
от 21.12.2016 г., процедура „Повишаване на експертния капацитет на служителите 
в администрацията”, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 
(ОПДУ), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по 
който ДИ е пряк бенефициер. В рамките на отчетния срок бе реализирано следното 
по проекта: 

- В контекста на програмата за укрепване на административния и експертен 
капацитет бяха проведени и успешно отчетени обучения за служители от 
централната държавна администрация по линия на следните курсове на английски 
език, попадащи в рамките на Дейност 1, поддейност 1.1. от горецитирания проект: 
"Умения за водене на преговори", "Разрешаване на конфликти и справяне с 
кризисни ситуации", "Комуникационни умения и говорене пред публика" и "Работа 
с Европейската служба за външна дейност (ЕСВД)"; 

- В рамките на Дейност 1, поддейност 1.2. от проекта продължи провеждането 
на специализирани обучения на български език по линия на следните курсове: 
„Публична дипломация и комуникационна политика в контекста на ЕС“ и 
„Протокол и етикет в контекста на ЕС“; 
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- В периода на отчитане по линия на Дейност 2 от проекта бяха 
командировани 60 служители от централната държавна администрация на 
двуседмичен практически стаж в институциите на ЕС, разпределени в 3 групи. 

- В рамките на отчетния период бе извършено цялостно отчитане на 
изпълнението на Дейност 3 от проекта „Провеждане на обучения по терминология 
на ЕС на английски език”; 

- През периода на отчитане по линия на Дейност 4 от проекта бе определен и 
избран изпълнител по обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с 
предмет: „Анализ, оценка и разработване на нови специализирани програми и 
методи в обучителните и изследователските дейности на ДИ“. Стартира 
изпълнението на обществената поръчка; 

- По линия на Дейност 5 от проекта бе определен и избран контрагент по 
обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП чрез събиране на не по-
малко от три оферти с наименование: „Изготвяне на индивидуални 
квалификационно-професионални оценки на 20 служители на Дипломатическия 
институт”. Стартира изпълнението на обществената поръчка; 

- По линия на Дейност 5 от проекта бе определен изпълнител по проведена 
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване 
на самолетни билети за превоз на пътници и багаж и съпътстващи дейности 
свързани с провеждане на обучения на служители от Дипломатическия институт”. 

 
3. Международна дейност и партньорства 
За подобряване на качеството на обучителните модули Дипломатическият 

институт последователно работи за нови партньорства в страната и в чужбина.  
- На 16 януари 2018 г. беше подписан Меморандум за сътрудничество между 

Дипломатическия институт и Представителството на Фондация "Ханс Зайдел" в 
България. 

- На 23 януари 2018 г. Директорът на Дипломатическия институт и Н. Пр.  
Снежана Радович, посланик на Черна гора у нас, обсъдиха взаимодействието между 
двете страни в областта на академичния и експертен обмен, в т.ч. участие в 
обучителни курсове на ДИ от страна на черногорски дипломати и експерти. 

- На 24 януари 2018 г. в Брюксел представител на ДИ участва в първото 
заседание на Направляващия комитет на Мрежата за комуникация на ЕС по 
политиката за развитие, председателстван от ЕК, на което бяха представени 
функциите на Мрежата и целите на комуникационната стратегия, с оглед 
Програмата 2030 на ООН, Целите за устойчиво развитие и новия Европейски 
консенсус за развитието, както и бяха обсъдени идеи за организирането на 
ежегодното публично събитие за популяризиране на политиката за развитие на ЕС, 
което се реализира едновременно във всички държави членки.  

- През месец февруари 2018 г. директорът на Дипломатическия институт бе 
избрана за новия Президент на Делегацията на Асоциация "Ренесанс франсез" в 
България. 

- На 22 февруари 2018 г. директорът на Дипломатическия институт и 
директорът на Дипломатическата академия на Украйна „Хенади Удовенко“ 
подписаха меморандум за разширяването на сътрудничеството между двете 
институции. Това е вторият по ред меморандум, който специално поставя в 
европейски контекст обмена на опит в обучението, експертизата и научните 
разработки, след като при предишния България не е била член на ЕС.  
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- На 13 март 2018 г. на работна среща в София държавният секретар на 
Министерството на външните работи и международното сътрудничество на 
Кралство Камбоджа Оуч Борит представи новосъздадения в азиатската държава 
Институт за дипломация и бяха обсъдени възможностите в областта на 
академичния и експертен обмен между двете страни с оглед перспективата да се 
отвори отново посолството на Камбоджа в София. 

- На 23 март 2018 г., в рамките на официално посещение на алжирския външен 
министър в София беше подписан Меморандум за сътрудничество между 
дипломатическите институти на двете страни, който предвижда развиване на 
партньорство чрез обмен на информация относно методи на преподаване и учебни 
планове в областта на външната политика, политическите науки и 
международните отношения; обмен на опит, експерти и лектори и организиране 
на тематични среши, семинари и конференции; обмен на публикации и 
документация, свързани с изследователски и аналитични дейности. 

- През месец март 2018 г. бе подписан договор за сътрудничество между 
Дипломатическият институт към министъра на външните работи и 
Международното висше бизнес училище.  

- На 12 април 2018 г., в сградата на Дипломатическия институт се проведе 
работна среща между директора на ДИ и Артур Харазим - директор на създадената 
през 2016 г. Дипломатическа академия към МВнР на Полша. 

- В периода 18-19 април 2018 г. директорът на Дипломатическия институт 
посети Молдова за споделяне на експертиза за създаване на молдовски 
Дипломатически институт, като проведе работни срещи с  Тудор Уляновчи, 
министър на външните работи на Р Молдова, както и с други представители на 
министерството.  

- На 14 май 2018 г. в МВнР Дипломатическият институт проведе експертна 
среща с делегация от Шанхайската академия за обществени науки (ШАОН), по 
инициатива на китайската страна, на която бяха обсъдени възможностите за 
сътрудничество и обмен на експертиза между двете институции.  

- На 17 май 2018 г. в българското посолство в Париж посланик Ангел Чолаков, 
Таня Михайлова, директор на Дипломатическия институт, и Пиер Тенар, директор 
на международното сътрудничество на Френското национално училище за 
администрация (ENA), обсъдиха основните параметри на бъдещ проект за 
обучение на висшата администрация на държавите от Западните Балкани, който 
ще бъде разработен съвместно между Дипломатическия институт и ENA. В 
светлината на Срещата на върха в София между лидерите на държавите-членки на 
ЕС и на държавите от Западните Балкани, съвместният проект цели да продължи 
усилията на България и Франция в изграждането на административен капацитет в 
региона. 

- В периода 29-31 май 2018 т.г. в Брюксел се проведе годишната партньорска 
среща на представителите на обучителни институции, участващи в 
международния обучителен консорциум ENTRi, в която участва ДИ. 

 
 
4. Публични лекции и събития 
Периодично се организират публични лекции и събития, насочени към 

заинтересованата от външнополитически теми общественост.  
- На 30 януари 2018 г. бе организирана публична лекция на  Александър 

Андрия Пейович, министър на Европейските въпроси на Черна гора, на тема 
„Европейската интеграция на Черна гора и Балканското председателство“.  
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- На 22 февруари 2018 г. в МВнР се проведе конференция "100 години 
украинско-български отношения: европейски контекст" по повод 100-
годишнината от признаването на Украинската народна република от Царство 
България с участие заместник-министри на външните работи на двете държави  

- На 27 февруари 2018 г., в рамките на своята програма „Отворени врати”, 
Дипломатическият институт организира посещение на ученици от Профилираната 
гимназия с интензивно изучаване на румънски език „Михай Еминеску“ в София, 
чрез което да се запознаят с дейността на Института, както и с дипломатическата 
професия. 

- На 20 март 2018 г. Дипломатическият институт представи дейността си пред 
група американски студенти от програмата за международен обмен „IES Abroad“ 
към университета във Фрайбург, Германия, в рамките на посещението им с 
образователна цел в България.  

- На 3 април 2018 г. в МВнР се проведе публична лекция на тема „ЕС, НАТО и 
предизвикателствата на съвременния свят“ на министъра на външните работи на 
Черна гора, проф. Сърджан Дарманович.  

- На 4 април 2018 г. се състоя среща на студенти от магистърските програми 
на Виенската дипломатическа академия (Diplomatische Akademie Wien) с 
представители на Института като част от посещение с образователна цел в 
България и е втора такава в ДИ. 

-  
- На 1 юни 2018 г. в Женевския университет се състоя вторият колоквиум на 

Центъра за високи постижения в областта на европейските изследвания “Душан 
Сиджански” на тема “Бъдещето на ЕС: предизвикателства и инициативи”. 
Говорителите бяха от Германия, Италия и България, както и представителят на 
Съвета на Европа към ООН-Женева. 

- На 11 юни 2018 г. Френският институт в България със съдействието на 
Дипломатическия институт, организираха публичен дебат на тема „Новата 
американска политика: какъв ще бъде отговорът на Европа?“ с участието на  Ален 
Льо Роа, френски дипломат и генерален секретар на ЕСВД (2015-2016), както и  
Първан Симеонов, политолог, журналист и граждански активист. 

- На 19 юни 2018 г. под патронажа на Председателя на Народното събрание в 
Созопол бе открита 7-та Международна конференция по картография и географски 
информационни системи като част от календара на Българското председателство 
на Съвета на ЕС . 

- На 22 юни 2018 г. в МВнР, се състоя среща с 16 руски журналисти, които бяха 
на официално посещение, организирано от делегацията на ЕС в Москва. 

- На 29 юни т.г. се проведе международната конференция “Advancing 16+1 
Cooperation Platform – the Way Ahead”, която е част от официалния календар на 7-
ата среща на върха в София на държавните и правителствени ръководители на 
страните от „16+1“. Домакини на конференцията бяха МВнР на Р България и 
Мрежата на изследователските центрове към „16+1“. Организатори са ДИ, 
Институтът за европейски изследвания към Китайската академия за обществени 
науки, Китайският център за съвременни глобални изследвания към 
международния отдел на ЦК на ККП. 

 
5. Издателска дейност 
- На 9 февруари 2018 г. излезе от печат 20-и брой на двуезичното списание 

„Дипломация”, което Дипломатическият институт издава от 2008 г. насам. Новият 
брой е специално посветен на Българското председателство на Съвета на ЕС, като 
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включва интервю с министър Лиляна Павлова на тема „Приоритетите на 
Българското председателство – за единна, силна и дигитална Европа”, както и 
публикациите: „Представяне на Българското председателство на Съвета на ЕС” (д-
р Моника Панайотова), „Изписване на „евро“ на кирилица или една успешна битка 
на българската дипломация през първата година на членството в ЕС” (Бисерка 
Бенишева), „Западните Балкани имат право да участват в дебата за бъдещето на 
ЕС”(проф. д-р Ингрид Шикова), „Дигиталната революция – предизвикателство 
пред Европейския съюз” (Гергана Паси), „Кой е шестият сценарий за еврозоната?” 
(доц. д-р Калоян Симеонов), „Възход на националистическите партии и 
евроскептицизма в Европа по примера на парламентарните избори в Германия” 
(гл. ас. д-р Иво Цеков), „Европейската интеграция на Украйна: пробивът от 2017 г. 
и други предизвикателства” (Надия Ковал). 

- На 15 май бе представено новото издание на Дипломатическия институт 
„Република Македония в съвременната балканска геополитика и мястото на 
българския национален интерес там” – 10-и брой на поредицата 
„Външнополитически изследвания“ на ДИ. 

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

3 
 

№ 
1100.02.01 - Бюджетна програма „Публична дипломация“ 

Закон                 Уточнен план Отчет  
(в лева) 

І. Общо ведомствени разходи: 576 500 600 024 378 667 

     Персонал 398 400 404 890 230 490 

     Издръжка 175 100 192 134 148 177 

     Капиталови разходи 3 000 3 000 0 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 576 500 600 024 378 667 

     Персонал 398 400 404 890 230 490 

     Издръжка 175 100 192 134 148 177 

     Капиталови разходи 3 000 3 000 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.): 576 500 600 024 378 667 
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  Численост на щатния персонал 21 21 19 

  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 

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 № 33-00-112/ 12.02.2018 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 реализира дейности, 
насочени към постигане на следните цели:  

- 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; 

 
1. Реализация на програмата за комуникационни и културни събития 

в мисиите и столицата за Председателството на Съвета на ЕС 
През отчетния период Институтът работи по изпълнението програмата за 

Българското председателство на ЕС в дипломатическите мисии. Общо 42 проекта 
на пътуващи експозиции на ДКИ са представени в програмата на мисиите. Оказано 
е съдействие и за други прояви – изложби съвременно изкуство, конференции и 
културни форуми, изпълнители. 

- Представените експозиции „Проф. Иван Шишманов и обединена Европа“, 
„Ортодокс”, "Светлината на буквите", "Сборяново", "Традиции", „Български 
паметници на световното културно наследство под закрилата на ЮНЕСКО”, 
"Българските градове - древност, която живее" акцентират върху културното 
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наследство на България. Проектът „Азбука и история“ е нов и беше успешно 
представен в Малта. 

- Други експозиции като „Alphapretation Bulgaria”, „Ароматите на България“, 
„През очите на плаката: Изкуство от Балканите", „Автори и плакати” насочват 
вниманието към съвременната артистична изразност. 

- За срещите от програмата на Председателството в София беше организирано 
представянето на фотоизложбата на Георги Милков, както и изложбата 
„Съвременно българско изкуство“ в НДК. 

- "Силата на гражданското общество – спасяването на българските евреи“ 
също беше широко представена като важен акцент на комуникационната 
кампания в годината, когато отбелязваме 75-та годишнина от събитията. 
Осигурени са и филмови презентации, свързани с темата във Франкфурт, Чикаго и 
Торонто, Канада. 

- Съдействие беше оказано за реализирането на художествени експозиции 
като проектът на Фондация Аматерас – „Древни символи“, представен в Бразилия, 
Италия и Япония. 

- С дипломатическите мисии са реализирани и експозиции, които разширяват 
партньорските отношения с местната културна сцена. Такъв проект е „Приложна 
носталгия“ – представен в София и Белград – съвместна фотографска изложба на 
български и сръбски автор. "Следобедът на една идеология", кураторски проект на 
Софийска градска художествена галерия беше представен в Скопие. ДКИ съдейства 
и за реализацията на авторската експозиция на Иво Хаджимишев „Балканите - 
споделено наследство“ в Иран. В Хага беше организирана изложба на млади 
български автори, работещи в Нидерландия. Съдействие беше оказано и за 
реализирането на последната изложба на Светлин Русев в Москва. 

- ДКИ подпомага и участието на дипломатическите ни представителства в 
общи европейски презентации. Бяха осигурени материали за Дена на отворените 
врати в Европейската комисия в Брюксел – каталози на експозициите, 
документални филми и брошури. В Ханой беше представена програмата на 
Пловдив Европейска столица на културата. Осигурени са филми за участието на 
дипломатическите ни мисии в европейски филмови дни и фестивали на 
Франкофонията в Ханой, Техеран, Букурещ, Баку, Токио, Тунис, Ереван, Хавана и 
Тел Авив, Белград. 

- ДКИ организира съвместно с Посолството на България в Белград, 
Делегацията на ЕС в Сърбия и Европейска асоциация на културни институти – 
EUNIC Global международна конференция, посветена на новите перспективи в 
културните отношения ЕС-Западни Балкани. Форумът се проведе в Музея за 
съвременно изкуство в сръбската столица на 21-22 юни 2018 г. В конференцията 
участваха и водещи експерти от Европейската служба за външна дейност, от 
Европейската комисия (Генерални дирекции – NEAR и „Образование, аудиовизия и 
култура“), европейски културни институти в региона, културни организации от 
България, Сърбия, региона и ЕС. 

- През февруари ДКИ съдейства и в организирането на семинара на Фондация 
Азия-Европа в София – част от програмата на срещата на министрите на културата 
от организацията АСЕМ. 

 
75-та годишнина от Спасяването на българските евреи от Холокоста 
Дългосрочният ангажимент на ДКИ за работа по темата през полугодието 

имаше своите конкретни измерения в организирането в МВнР на проява, свързана 
с отбелязването на 27 януари – Международния ден за възпоменание на Холокоста. 
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С Посолството на Държавата Израел беше подготвена и представена експозицията 
„Отвъд дълга“. ДКИ осигури транспортирането на изработения паметник на 
Спасението до Тел Авив, Израел. 

 
Галерия „Мисията“ и Художествен фонд на МВнР 
Проектите от това направление имат за цел разширяване на диалога и 

сътрудничеството с партньори, които допринасят за целите на програмата. 
Резултатите от изпълнението са следните: 

През май е открита изложба на творби на студенти от катедра „Метал” на 
Националната художествена академия, а през юни е представена изложба на 
живописни платна на български автори. 

Продължава работата по реинвентаризация на произведенията от 
Художествения фонд, реставрационна програма и рамкиране. 

 
Обучителни програми 
ДКИ участва в модула от програмата на Дипломатическия институт проект 

„Провеждане на обучения на служители от централната администрация за 
придобиване на ключови умения и компетентности в контекста на ЕС“, 
финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ). Участието на 
представители на държавната администрация – около 200 души – допринася за по-
добра информираност на българските партньорски администрации за 
спецификата на дипломатическата дейност и възможностите да се реализират 
координирани проекти за утвърждаване на положителен образ на страната. 

 
Интернет страница и информационно обезпечаване 
Версиите на български и английски на уеб страницата на ДКИ бяха регулярно 

допълвани и обновявани с новини и информация за дейността на Института, като 
специално внимание беше отделено на културния календар на мисиите ни от 
програмата за Председателството. 

 
Управление на информационни, човешки и финансови ресурси 
ДКИ текущо поддържа самостоятелна деловодна система, счетоводен и ТРЗ 

софтуер, и участва в системата за електронен документооборот на МВнР. 
Системно се извършва документалната дейност по администриране и 

управление на човешките ресурси, в т.ч.: съставяне на заповеди за възникване и 
прекратяване на трудови и служебни правоотношения, договори по ЗЗД с 
физически лица, заповеди за командировка в чужбина и в страната, служебни 
бележки и удостоверения за трудов стаж и удържани данъци, регистър на трудови 
и служебни книжки, лични досиета. Ежемесечно се води задължителната 
кореспонденция с външните потребители на информация – НАП, НОИ, НСИ и др. 

В института текущо се извършват процедурите по СФУК преди поемане на 
задължение и извършване на разход, разпорежданията в СЕБРА за инициирани 
плащания от 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 дейностите по програма 
„Културна дипломация”. 

През отчетния период настъпиха следните промени по бюджета на ДКИ: 
В периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г. съгл. Заповед 95-00-290/15.05.2018 

г. на Министъра на външните работи се извърши вътрешно компенсаторна 
корекция на бюджета на ДКИ, като §§ 02-05 Изплатени суми от СБКО, за облекло и 
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други на персонала с характер на възнаграждение се увеличи с 1050.00 лв. за 
сметка на намаление на §§ 10-20 Разходи за външни услуги. 

Изпълнението на ведомствените разходи към 30.06.2018 г. е 42% от 228 900 
лв. 

Целеви стойности по показателите за изпълнение  

 
 
2. Информационна политика 
 
През отчетния период „Пресцентър”-ът на МВнР осъществяваше както следва 

функционалните задачи на звеното:  
- публично представяне на дейността на министъра на външните работи на 

Република България и институцията чрез изготвяне и публикуване на съобщения 
до СМО от двустранни срещи, визити, участия в международни конференции и 
форуми и други събития от обществено значим характер на министъра и 
ръководството на МВнР. 

- поддържане на активен диалог с представителите на медиите, отразяване и 
популяризиране на дейността на министъра на външните работи и институцията, 
както и оповестяване на официални позиции по външнополитически теми и 
събития. 

- поддържане на унифицираното присъствие на МВнР и задграничните 
представителства на РБ в интернет, включително всекидневно обновяване на 
Интернет страницата и профилите на министерството в социалните мрежи и 
редовно отразяване на важните международни събития с българско участие и 
световни събития с широк обществен отзвук.  

- изготвяне на всекидневни информационни бюлетини, които се 
разпространяват до ръководството на МВнР и задграничните представителства. 

- мониторинг на информацията за значими международни събития, бедствия 
и проблемни ситуации, потенциално засягащи български граждани зад граница. 

- акредитация на представители на чуждестранни медии, които постоянно 
пребивават или посещават страната за отразяване на конкретни събития, както и 
съдействие при акредитирането на български журналисти за отразяване на 
събития в чужбина.   

Осъществяваната медийната и информационна политика целеше 
навременна, адекватна и професионална информираност на българската 
общественост за дейности от компетентността на МВнР, чрез което се допринесе 
за повишаване на степента на доверие към дипломатическата служба и изграждане 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

“Културна дипломация”  Целева стойност 

Показатели за изпълнение 
Мерна 

единица 
План 

2018 г. 

Отчет 
към 

30.06.2018 
г. 

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

Брой 40 45 

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

Брой 10 4 

3. Дейности и продукти, насочени към основните 
партньори. 

Брой 10 8 
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на отношения на активен диалог между нея и медийни среди, формиращи в 
значителна степен публичните нагласи към провежданата външна политика.  

Бе създадена нова официална страница на министерството с фокус върху 
очакванията и потребностите на гражданите.   

Максимално публично в интернет пространството бяха представяни 
дейността на министъра на външните работи и ръководството на МВнР. Освен 
активното поддържане на профили на министерството в социалните мрежи, в 
началото на 2018 г. бе създаден допълнителен профил на министър Захариева в 
социалната мрежа Twitter, където ежедневно се оповестяваха позициите по 
външнополитически теми и събития, включително инициативи, свързани с 
Българското председателство на Съвета на ЕС.  

Предвид първото ротационно Председателство на Република България на 
Съвета на ЕС през отчетния период бяха координирани инициативите на ДКП 
съгласно утвърден списък по Външното измерение на Комуникационния план, 
включващ 240 събития в 60 страни. Бе оказано тематично и логистично 
съдействие при провеждането на конкретни събития от календара на 
Председателството, като при реализирани икономии, в хода на Председателството 
бяха одобрени и допълнителни инициативи. Бе осигурена публичност на 
събитията, организирани от ДКП, чрез прессъобщения до СМИ и публикации на 
сайтовете на МВнР и мисиите, както и в социалните мрежи.  

Конкретните събития, пряко свързани с приоритетите на Българското 
председателство на Съвета на ЕС, бяха подготвени и осъществени от българските 
дипломатически и консулски представителства, съгласувано с ЦУ на МВнР, 
Дипломатическия институт и Държавния културен институт. Дейностите зад 
граница бяха реализирани в тясна връзка с календара на институциите на ЕС и с 
календара на събитията на Българското председателство. В почти всички 
задгранични представителства бяха проведени събития по представяне на 
приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС, а в част от тях – и 
заключителни мероприятия по отчитането на постигнатите резултати. 

През отчетния период бе изготвен и представен за утвърждаване годишния 
отчет на Международния план по Работната програма за 2017 г., както и проект на 
инициативи по Работната програма за 2018 г., които бяха приети с РМС № 
396/11.06.2018 г.  

По Международния план на Работната програма за 2017 г. бяха проведени  143 
дейности в 39 държави, като превес имаха културните събития - изложби, 
концерти и участия в музикални, театрални и кинофестивали. Като цяло следва да 
се даде висока оценка по отношение на постигнатите резултати от осъществените 
инициативи. Културните събития са добре организирани и привличат както 
широка, така и специализирана публика, допринасяйки за изграждането на 
положителния образ на страната ни в приемащите държави. Може да се отчете и 
повишен интерес към преобладаващата част от инициативите, особено сред 
младите хора и академичните среди. Също така следва да се отчете 
продължаващата положителна тенденция за нарастване на участието и повишена 
активност от страна на българските общности в чужбина.  

Съгласно РМС № 396/11.06.2018 г. прогнозните средства, предвидени за 
МВнР за изпълнение на Работната програма по Комуникационната стратегия за ЕС, 
са в размер на 450 000 лв. При подбора на инициативите за 2018 г. продължиха 
усилията за реализиране на дейности в изпълнение на вече зададените 
приоритети, като акцент бе поставен върху Европейската година на културното 
наследство и 75-годишнината от спасяването на българските евреи. Във връзка с 
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Работната програма за 2018 г. по Комуникационната стратегия за ЕС и на базата на 
резултатите от проведени работни срещи за подбор на предложените от ДКП 
инициативи, през юли 2018 г. бе изготвен и одобрен окончателен списък от 107 
инициативи на 56 ДКП. 

Във връзка с популяризирането на Българското председателство на Съвета 
на ЕС през отчетния период беше обърнато специално внимание на 
необходимостта от планиране и провеждане на медийна кампания зад граница, в 
резултат на която бяха публикувани обширни материали за приоритетите на 
Председателството във водещи европейски издания, както и излъчени редица 
интервюта и репортажи в европейски телевизии. Един от основните акценти в 
дейността беше организирането на посещения на групи от чуждестранни 
журналисти в България, при които бе отчетен положителен ефект върху медийния 
образ на Българското председателство. Най-мащабното от тях бе проведено през 
януари 2018 г., когато около 60 кореспонденти от Брюксел посетиха страната ни и 
проведоха редица срещи, включително с министър-председателя Бойко Борисов и 
министъра на външните работи Екатерина Захариева.   

Също така, с цел популяризиране на Българското председателство, бяха 
организирани редица брифинги за български журналисти по конкретни събития 
от календара на Председателството.  

Бяха изработени 3 вида информационни брошури за България, които бяха 
разпространени от българските задгранични представителства в чужбина с цел 
повишаване на видимостта на страната ни. 

С цел популяризиране на един от основните външнополитически приоритети 
на страната ни – темата за Западните Балкани, бяха подготвени два аудиовизуални 
продукта - кратък информационен филм и видеоклип с участието на граждани на 
държави от региона, живеещи в България. Те бяха излъчени по време на 
неформалната среща на министрите на външните работи на ЕС Гимних, която се 
проведе в НДК. Краткият видеоклип влезе и в кинопрегледа на киносалони „Арена“ 
в страната. 

Не на последно място следва да се отчете и инициативата на МВнР, целяща 
постигането на по-добри резултати за навременното и професионално 
информиране на българските граждани, изпаднали в кризисни ситуации при 
пътувания в чужбина: От началото на месец август, със съдействието на мобилните 
оператори „А1”,  „Виваком” и „Теленор България”, при влизане на територията на 
чужда държава, пътуващите българи получават текстово съобщение с информация 
за номера на денонощната дежурна телефонна линия в МВнР. 

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

4 

№ 
1100.02.02 - Бюджетна програма „Културна дипломация“ 

Закон                 Уточнен план Отчет  
(в лева) 

І. Общо ведомствени разходи: 228 900 228 900 96 932 

     Персонал 151 700 152 750 73 495 

     Издръжка 77 200 76 150 23 437 

     Капиталови разходи 0 0 0 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 228 900 228 900 96 932 

     Персонал 151 700 152 750 73 495 

     Издръжка 77 200 76 150 23 437 
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     Капиталови разходи       

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.): 228 900 228 900 96 932 

  Численост на щатния персонал 10 10 8 

  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. 

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: 
- 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 МВнР и ДКИ. 
Отговорност за изпълнението на програмата 
Програмен ръководител е определен от Министъра на външните работи 

съгласно Заповед на Министъра на външните работи № 33-00-112/ 12.02.2018 г. 
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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.  

 
Осъществени дейности/постигнати резултати  
1. Участие в Общата външна политика и политика за сигурност на 

ЕС 
Резултати от предоставянето на продукта/услугата 
- Успешна подготовка на първото Българско ротационно председателство на 

Съвета на ЕС през първата половина на 2018 г. и провеждане на събитията, 
залегнали в Календара на Българското председателство. 

- Активно участие на България във всички нива на процеса на вземане и 
изпълнение на решенията в областта на ОВППС.  

- Ефективен принос, съобразен с българските външнополитически приоритети, 
за разработване на общите позиции на ЕС в ОВППС, включително при прилагането на 
нейните конкретни инструменти.  

- Утвърждаване на ролята и ценностите на ЕС в международен план, съвместни 
действия за справяне с предизвикателствата за стабилността и сътрудничеството в 
съседните на ЕС държави и региони. 

- Участие в диалога/срещи на високо равнище със стратегическите партньори 
на ЕС. 

- Участие в развитието на отношенията и принос към формиране на политиката 
на ЕС към трети страни и региони с акцент върху Западните Балкани. 

 
Извършени дейности за предоставяне на продукта/услугата 
- Вътрешноведомствена координация и съгласуване на позиции за заседанията 

на Европейския съвет и Съвета „Външни работи”, Комитета на постоянните 
представители към ЕС във формат Корепер ІІ по въпросите на ОВППС, Комитета по 
политика и сигурност /КОПС/ и работните групи към Съвета и др. 

- Даване на национален принос при формирането на Общата политика за 
сигурност и отбрана (ОПСО) в съответствие с интересите и целите на ЕС за 
осигуряване на мир и стабилност в непосредственото му съседство и за глобална роля 
в международните отношения. 

- Подготовка и участие в заседанията на Европейския съвет и ежемесечните 
заседания на Съвет „Външни работи”, както и в подготвителните органи (КОРЕПЕР II, 
КОПС, работни групи). 

- Координация на позиции с партньори от ЕС при организиране на двустранни 
консултации и други срещи с трети страни. 

- Поддържане на работни контакти и обмен със структурите на ЕСВД, ГСС, ЕК, 
генералните секретари, политическите директори, директорите в областта на 
сигурността и европейските кореспонденти в министерствата на външните работи на 
държавите членки на ЕС. 
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- Участие в редовните и неформалните срещи тип „Гимних“ на министрите на 
външните работи, в срещите на върха на ЕС и в срещите на старшите служители за 
подготовка на форуми с трети страни и региони. 

- Координация по въпроси, свързани с участието на България в процеса по 
налагане на  ограничителни мерки от ЕС и тяхното последващо прилагане на 
национално ниво. 

 
Извършени дейности, за които бе необходимо допълнително 

финансиране 
Във връзка с проведеното през първата половина на 2018 г. Българско 

председателство на Съвета на ЕС, МВнР имаше ангажимент по финансовото 
обезпечаване, организацията и логистичното осигуряване на събития от 
категория „В”, залегнали в Календара на Председателството, които се проведоха в 
София, както и посещения на работни групи в трети страни, разходите по които не 
се покриваха от целевия бюджет на Председателството: 

- за провеждането на неформалните заседания в София в рамките на 
Българското председателство на Съвета на ЕС: Неформално заседание на 
министрите на външните работи /Гимних/; Неформално заседание на държавните 
и генералните секретари на ЕС; Неформално заседание на политическите 
директори; Посещение на КОПС; Неформално заседание на директорите по 
политика за сигурност; Неформално заседание на СИВКОМ; Неформално заседание 
на РЕЛЕКС. Разходите за провеждането на тези заседания бяха покрити само 
частично от целевия бюджет на Българското председателство, а останалата част 
беше за сметка на бюджета на МВнР; 

- за финансово обезпечаване (вкл. участие на гост-лектори и протоколни 
разходи) на дейността на българското ротационно председателство на работните 
групи на Съвета на ЕС в областта на ОВППС, заседаващи във формат „столици“ (РГ 
„Тероризъм – международни аспекти“ (COTER), Работната група на съветниците по 
външните отношения/ Санкции (RELEX/ Sanctions), РГ „Приятели на 
председателството – Стратегия на Европейския съюз за сигурност на морските 
пространства“, РГ „Приятели на председателството – процес Валета (миграция)“, 
Работна група по прилагането на специални мерки за борба с тероризма (COMET).  
Необходимите средства не бяха заложени в целевия бюджет на Българското 
председателство, а бяха осигурени от бюджета на МВнР;  

- за финансово обезпечаване на организирането и провеждането по време на 
Българското ротационно председателство на Съвета на ЕС на работно посещение 
на РГ „Тероризъм – международни аспекти” (COTER) към Съвета на ЕС в Сараево, 
Босна и Херцеговина с цел подобряване на сътрудничеството с ЕС по въпросите на 
борбата с тероризма. Необходимите средства за наем за зала, превод, вътрешен 
транспорт, коктейлно мероприятие, кафе-паузи и официална вечеря бяха 
осигурени от бюджета на МВнР;  

- за финансово обезпечаване на организирането и провеждането в рамките на 
Българското ротационно председателство на шестото издание на двудневния 
Семинар по въпросите на санкционните политики на ЕС и на ООН в Ню Йорк, в 
който взеха участие представители на работната група на съветниците по външни 
отношения (RELEX) към Съвета на ЕС с фокус върху транспонирането на санкциите 
на ООН в ЕС. Необходимите средства за прием и обяд (кетъринг) бяха осигурени от 
бюджета на МВнР;  

- за финансово обезпечаване на протоколните аспекти на работни посещения 
на КОПС (в ЦАР, Албания, Македония, Испания, Украйна) и СИВКОМ (в Косово); 
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- необходимо бе финансово осигуряване на протоколни разходи на 15 
събития от Категория „В”, превод за част от тях, а на някои събития по традиция 
беше поканен лектор, на когото беше изплатен хонорар.   

 
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, по които МВнР работи през отчетния 
период.  

Кризата в Украйна, ситуацията в Афганистан, Близкия изток и Северна 
Африка, противодействието на  тероризма, евроатлантическата интеграция на 
Западните Балкани, актуализираната партньорска политика на НАТО и 
изпълнението на решенията от срещите на върха на НАТО в Уелс (2014 г.), Варшава 
(2016 г.) и Брюксел (2017 г.) бяха водещи теми в дневния ред на Алианса.   

Текущите дейности включваха изготвянето на позиции и изпращането на 
указания до Постоянната делегация на Република България към НАТО за участие в 
заседания по редица основни въпроси от дневния ред на Алианса. Беше подготвено 
българското участие в срещите на министрите на външните работи и на 
държавните и правителствените ръководители на страните-членки на НАТО, 
където страната ни изрази позиции в съответствие с националния интерес и с 
оглед гарантиране на сигурността на българските граждани. Разглежданите теми 
и приетите решения обхващаха както широк спектър от актуални въпроси, така и 
стратегически теми и насоки за развитието на отношенията на НАТО със страни-
партньори. Основен фокус бе поставен и върху региона на Западните Балкани в 
синхрон с един от основните приоритети на Българското председателство на 
Съвета на ЕС. 

 
Следват по-важните събития по това направление: 
- Среща на министрите на външните работи на страните-участнички в 

Глобалната коалиция за борба с ИДИЛ (13 февруари 2018 г., Кувейт). На 
срещата бяха обсъдени визии за недопускане на повторно активиране на ИДИЛ в 
Ирак и Сирия, и начини за подкрепа на процесите на стабилизиране, 
възстановяване и реинтеграция. Бе приет документ, определящ ръководните 
принципи в бъдещите усилия на Коалицията. 

- Среща на министрите на външните работи на страните-членки на НАТО 
(27 април 2018 г.), на която българската страна отново изрази подкрепа за 
евроатлантическата интеграция на страните от Западните Балкани и политиката 
на „Отворени врати“ на НАТО. Във фокуса на дискусиите бяха още утвърждаването 
на стабилност отвъд границите на Алианса, приносът на НАТО в Афганистан, 
отношенията с Русия, както и възможностите за задълбочаване на 
сътрудничеството между НАТО и ЕС в региона на Близкия изток и Северна Африка. 

- Посещение на заместник-генералния секретар на НАТО Роуз Готемюлер 
в България (4-5 май 2017 г.). МВнР осъществи цялостната координация на 
първото посещение на настоящия заместник-генерален секретар на НАТО в 
България, в рамките на което г-жа Готемюлер се срещна с министър-председателя 
Бойко Борисов, вицепрезидента Илияна Йотова, заместник министър-
председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи 
Екатерина Захариева и министъра на отбраната Красимир Каракачанов. На 
срещите бяха изложени българските приоритети в Среща на върха на НАТО в 
Брюксел (11-12 юли т.г.), в т. ч. по отношение на евроатлантическата перспектива 
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на страните от Западните Балкани и политиката на „Отворени врати“ на НАТО, 
сътрудничеството между НАТО и ЕС, както и адаптацията на НАТО в променящата 
се среда за сигурност. 

- Среща на държавните и правителствените ръководители на страните-
членки НАТО (11-12 юли 2018 г.). Ключов резултат от срещата на върха в Брюксел 
беше отправената покана до правителството в Скопие за започване на преговори 
за присъединяване към Алианса. Други важни решения от Съмита са запазването 
на финансовия ангажимент към Афганистанските сили за отбрана и сигурност до 
2024 г., препотвърждаването на решенията от Уелс за достигане на 2% от БВП за 
разходи и инвестиции в отбраната, както и отбелязването на и десетата годишнина 
от учредяването на Комисията НАТО – Грузия. 

Министър Захариева участва в работна вечеря на външните министри, заедно 
с Тунис, Йордания и Ирак. Разговорите бяха съсредоточени върху Близкият изток 
и Северна Африка, както и на възможностите за задълбочаване на 
сътрудничеството с партньорите чрез засилване на стратегическия и фокусиран 
подход на НАТО на юг. 

Напредъкът в изпълнението на мерките за сътрудничеството между НАТО и 
ЕС бе отчетен в контекста на подписването на новата съвместна декларация между 
двете организации по време на съвместно заседание с участието на 
председателите на Европейския съвет и на Европейската комисия, както и на 
страните-партньори Швеция и Финландия. 

През първото полугодие на 2018 г., в София се проведоха двустранни 
консултации с Румъния по политиката за сигурност на равнище директори от 
МВнР. Обсъдени бяха въпроси, свързани с подготовката за Срещата на върха на 
НАТО, сигурността в Черноморския регион, сътрудничеството НАТО-ЕС, 
Постоянното структурирано сътрудничество на ЕС, Структурирания диалог на 
ОССЕ и въпроси на разоръжаването и неразпространението. 

С цел повишаване на информираността за дейността на НАТО и адаптиране 
към предизвикателствата на променящата се информационна среда, МВнР 
предприе стъпки за присъединяване на България към комуникационната 
кампания „WeAreNATO – Defence and Security Campaign”. 

По време на посочения отчетен период започна и подготовката на 
отбелязването през 2019 г. на 15-та годишнина от членството на Република 
България в НАТО и 70-та годишнина от създаването на Алианса. 

През първото полугодие, МВнР подготви кандидатурата на България за 
участие в процеса на подбор за посолства за контакт на НАТО за периода 2019-2020 
г. Посолствата за контакт на НАТО са ценен инструмент, който допринася за 
поддържане и развитие на сътрудничеството със страните-партньори. Към 
момента България изпълнява функциите на посолство за контакт в Грузия и  
Финландия, а от 2019 г. страната ни ще е посолство за контакт в Ирландия.  

МВнР взе активно участие в проведените консултации с НАТО по Процеса на 
отбранително планиране на НАТО – етап 5 („Преглед на резултатите”) (30-
31.01.2018 г.).  В тази връзка, МВнР, като координиращо звено по изпълнението на 
невоенните Цели за способности, проведе предварителна среща между 
представители на заинтересованите ведомства (МО, МВР, МТИТС, МЕ, МФ, МИ, 
МРРБ) по изпълнението на невоенните Цели (17 януари 2018 г.) и изготви годишен 
отчет.  

През периода се проведоха срещи на страните-участнички във Формата 
Букурещ - Б9 на парламентарно равнище и на ниво държавни и правителствени 
ръководители. Обсъдени бяха актуалните теми за съмита на НАТО, отношенията с 
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Русия, ОССЕ и Структурирания диалог по предизвикателствата пред сигурността в 
Европа, ОПСО на ЕС. 

МВнР предостави принос към изготвянето на Годишния доклад за 
състоянието на националната сигурност през 2017 г. 

Българската страна взе участие в първата планираща конференция на 
годишното политико-военно учение по управление на кризи на НАТО (CMX 19). 

В изпълнение на Националния план за оказване на поддръжка от Република 
България като страна-домакин на сили на НАТО, МВнР изготви проект на 
Вътрешноведомствен план за организация на дейността в Министерството, който 
беше утвърден със заповед на министъра на външните работи. Осигуряването на 
адекватна и координирана поддръжка на съюзни сили от страната-домакин (ПСД) 
е от значение за отбраната на Република България, предвид колективната отбрана 
на съюзниците в НАТО. 

През първото полугодие на 2018 г. МВнР активно координира изпълнението 
на договори по доставка и интегриране на оборудване, предвидено за изграждане 
на класифицирана и некласифицирана компютърни мрежи за нуждите на 
Постоянната делегация на Република България към НАТО в новата главна 
квартира на НАТО в Брюксел. 

 
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                 
Уточнен 

план 
Отчет  

(в лева) 

І. Общо ведомствени разходи: 477 100 477 100 106 720 

     Персонал 0 0 0 

     Издръжка 477 100 477 100 106 720 

     Капиталови разходи 0 0 0 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 477 100 477 100 106 720 

     Персонал   0 0 

     Издръжка 477 100 477 100 106 720 

     Капиталови разходи   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  245 700 245 700 245 687 

  
1. Финансиране на вноските на Република България към 
бюджетите на НАТО за новата главна квартира в Брюксел, кралство 
Белгия 

245 700 245 700 245 687 

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

0 0 0 

  1.....................................       

  2....................................       

  Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): 245 700 245 700 245 687 
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  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 245 700 245 700 245 687 

          

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 722 800 722 800 352 407 

  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 

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 „Политика 
за 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 
Ограничените ресурси в дипломатическата служба в някои отношения 

ограничават потенциала за ефективна защита на българските национални 
интереси. Недостатъчна осведоменост на български ведомства и институции 
по ключови аспекти на членството на Р България в НАТО. Хибридни действия 
и кампании на трети държави, насочени срещу членството в НАТО. 

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”, работните органи на ЕС, срещите на високо и най-високо равнище в НАТО; 
- 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 № 33-00-112/ 12.02.2018 г. 
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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 
 
Източно партньорство; Европейски фонд за демокрация 
На 2 март 2018 г. представител на МВнР взе участие в Петата годишна 

Талинска конференция по Източното партньорство, на която бе направен преглед 
на развитието и перспективите за Източно партньорство след Срещата на високо 
равнище по ИП (Брюксел, 24 ноември 2017 г.). От българска страна бе представено 
виждането за ИП като един от приоритетите на Българското председателство на 
Съвета на ЕС. 

На 12 март 2018 г. заместник-министър Юрий Щерк взе участие в лансирането 
на новата структура на Многостранното сътрудничество на ИП в Брюксел. 
Представител на МВнР взе участие и направи изказване в Срещата на старшите 
служители по ИП на 12 март 2018 г. в Брюксел, на която бяха утвърдени акцентите 
по прилагането на плана за действие „20 постижения за 2020 г.”, приет на Петия 
Съмит по ИП. 

На 7 март 2018 г. срещи в МВнР имаше изпълнителният директор на 
Европейския фонд за демокрация  Йежи Помяновски. На 27 юни 2018 г. в Брюксел 
се състоя редовно заседание на Управителния борд на Европейската фондация за 
демокрация и специална сесия съвместно с Европейския парламент по повод 5-та 
годишнина от създаването на Европейския фонд за демокрация. Участие взе 
специалният координатор по Източното партньорство в МВнР, който е и 
българският представител в ЕФД. 

 
Руска федерация 
В отношенията си с Русия, като член на ЕС и НАТО,  България се придържа към 

общата политическа рамка на ЕС, основана на петте принципа, одобрени от Съвет 
„Външни работи” на 14 март  2016 г., както и към решенията от срещите на върха 
на НАТО в Уелс и Варшава за двупистов подход. От една страна това намери израз 
в подкрепата за наложените на Русия санкции, а от друга – в активизирането на  
двустранния диалог в края на полугодието. 

По-важни показатели за постигнатите цели бяха визитите на високо и най-
високо равнище.  

На 21-22 май 2018 г. президентът Румен Радев бе на работно посещение в 
Руската федерация, в рамките на което проведе срещи с президента Владимир 
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Путин, с министър-председателя Дмитрий Медведев и участва в отбелязването на 
Дните на българската култура в Москва. От двете страни бе подчертана важността 
на съществуващите дълбоки исторически и  духовни връзки и бе изразено желание 
за възстановяване на диалога на високо и най-високо равнище и за укрепване и 
динамизиране на търговско-икономическото сътрудничество. Сътрудничеството 
в областта на енергетиката бе определено като стратегическо. 

На 30 май 2018 г. министър-председателят Бойко Борисов бе на работно 
посещение в Руската федерация. На срещата с колегата му Дмитрий Медведев бе 
обсъдено задълбочаването на търговско-икономическото сътрудничество, както и 
сътрудничеството в сферата на енергетиката, туризма и транспорта. Акценти на 
срещата с президента Владимир Путин бяха Западни Балкани, борбата с тероризма 
и Сирия. 

МВнР оказа съдействие по подготовката на посещението на парламентарна 
делегация от двете камари на Федералното събрание на Руската федерация с 
ръководител  Михаил Шчетинин, председател на Групата за приятелство Русия–
България в Съвета на Федерацията (София, 2 март 2018 г.), както и за посещението 
на Патриарх Московски и на Цяла Русия Кирил (3-4 март 2018 г.).  

Съдействие и материали бяха предоставени за посещението на специалния 
пратеник на Канада към ЕС и за Европа и посланик във Федерална република 
Германия Стефан Дион (23.05.2018 г.); за работната вечеря в Брюксел на министри 
на външните работи на държави-членки на ЕС с Михаил Ходорковски (27.05.2018 
г.); за  участието  на министъра на туризма Николина Ангелкова в 
Санктпетербургския международен икономически форум (24-26.05.2018 г.). 

В края на юни бе проведена конференция за представители на руските медии 
относно отношенията между ЕС и Русия. 

 
Украйна 
През първите шест месеца на 2018 г. развитието на отношенията с Украйна 

продължи да бъде сред приоритетните направления на българската външна 
политика поради продължаващата криза в Източна Украйна и положението на 
Българското национално малцинство /БНМ/, с оглед на провежданите реформи в 
областта на образованието и административно-териториалното деление на 
страната.  

По-значимите събития в двустранните политически отношения от началото 
на 2018 г. са:  

- работна визита на министър-председателя на Република България  Бойко 
Борисов в Украйна /27 май 2018 г./;  

- работно посещение в България на  Лилия Гриневич – министър на 
образованието и науката на Украйна и от февруари 2018 г. съпредседател на 
българо-украинската Междуправителствена комисия за икономическо 
сътрудничество /26-27 април 2018 г./;  

- конференция по повод 100-годишнината от установяването на 
дипломатически отношения между Царство България и Украинската народна 
република и политически консултации на ниво заместник-министри на външните 
работи /22 февруари 2018 г., София/. 

През първото полугодие на 2018 г. най-значимата международна проява по 
темата „Украйна“ бе Конференцията по реформите в Украйна „Двигател на 
промяна“, проведена в Копенхаген на 27 юни 2018 г. с участие на българската 
страна на ниво заместник-министър, която за втора поредна година предостави 
възможност не само за затвърждаване на традиционната ни подкрепа за Украйна, 
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но и за постигането на по-голяма видимост за българските виждания относно 
процесите на реформа в страната. 

През отчетения период МВнР продължи да обръща специално внимание на 
зачитането на легитимните права и интереси на българската общност в Украйна. 
МВнР съдейства за подписването през април на Декларация на Министерствата на 
образованието и науката на България и Украйна за гарантиране на лицата, 
принадлежащи към българското национално малцинство и живеещи на 
територията на Украйна, на правото да изучават майчин език и да учат на майчин 
език.  

Продължи работата по уреждане на съществуващите открити въпроси в 
българо-украинските отношения. През април 2018 г. Кабинетът на министрите на 
Украйна взе решение за изключване на България от списъка на държави, 
търговските операции с които подлежат на засилен контрол, което създава 
благоприятни предпоставки за активизиране на търговско-икономическото 
сътрудничество.  

МВнР в рамките на своите компетенции, оказа съдействие и по друг открит 
въпрос, свързан с украинския дълг, произтичащ от изпълнението на Спогодба от 
1986 г. за сътрудничество в усвояването на Ямбургското газово находище. В 
резултат, бе получена покана от украинска страна за провеждане на заседание на 
съвместната работна група по въпросите на Спогодбата преди предстоящата седма 
сесия на МКТИС.  

  През отчетния период МВнР продължи да подпомага дейността на 
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, с 
цел защита на интересите на Параходство БМФ /ПБМФ/ по казуса с настояването 
на украинската страна за рекатегоризация на българските фериботи, които 
оперират по линията Варна-Черноморск, и свързаното с това увеличение на 
пристанищните такси.  Съвместното изявление от 20-та Среща на най-високо 
равнище ЕС-Украйна /9 юли 2018 г./ съдържа референтен текст относно 
необходимостта от защита на правата на икономическите оператори, включително 
що се отнася до услугите и третирането в морските пристанища, както и относно 
необходимостта Украйна да предприеме своевременни действия за премахването 
на всички мерки, които са несъвместими с разпоредбите на СА/ДВЗСТ и други 
международни търговски задължения. 

Представители на ГК-Одеса присъстваха на заседанията по делото, заведено 
от компанията „Български морски флот” АД срещу „Администрация морских 
портов Украины” /АМПУ/ пред Стопанския съд в Одеса относно начисляваните 
през ноември 2017 г. по-високи пристанищни сборове на българските фериботи по 
категория “А”, наместо по категория “Б”. На 4 юни 2018 г. делото бе спечелено на 
първа инстанция, но на 12 септември на втора инстанция Апелационният съд в 
Одеса удовлетвори жалбата на АМПУ и отмени решението на Стопанския съд в 
Одеса. 

 
Република Молдова 
В рамките на отчетния период МВнР предостави материали във връзка със 

срещата на Филип Попов, председател на Групата за приятелство България-
Молдова в 44-то Народно събрание, с извънредния и пълномощен посланик на 
Република Молдова в София Штефан Горда (11 януари 2018 г.). 

Представител на МВНР участва в седмата Координационна среща на 
държавите-членки на ЕС в подкрепа на процеса на реформи в Украйна и в първата 
Координационна среща на държавите-членки на ЕС за подкрепа на реформите в 
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Република Молдова, които се проведоха съответно на 24 и 25 януари 2018 г. в 
Брюксел.  

На 14 февруари 2018 г. в МВнР се състоя среща на заместник-министър Георг 
Георгиев с официални представители на район Тараклия, Р Молдова, като бяха 
обсъдени инвестиционните възможности на региона и възможностите за 
подкрепа за българското национално малцинство при ремонтни дейности на 
детски градини, спортни съоръжения, училища и читалища.  

Бяха подготвени позиции и справочни материали по Молдова – в 
съответствие с дневния ред на Съвет „Външни работи“, (26 февруари 2018 
г.,Брюксел), включващ дискусионна точка, свързана с приемането на Заключения 
на Съвета на ЕС по Република Молдова, както и материали за работната закуска на 
Групата „Приятели на Молдова”.   

 
Република Беларус 
Бяха предоставени информационни материали във връзка с подготовката на 

срещи на министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов и 
заместник-министъра д-р Цветан Димитров в рамките на Международното 
селскостопанско изложение "Зелена седмица Берлин 2018". 

На ниво заместник-министър бяха проведени протоколни срещи със 
заминаващия си извънреден и пълномощен посланик на Република Беларус 
Владимир Воронкович (11 юни 2018 г.) и новоназначеният извънреден и 
пълномощен посланик на страната в Република България  Александър Лукашевич 
(28 юни 2018 г.), на които беше направен преглед на състоянието двустранните 
политически и търговско-икономически отношения, както и възможностите 
сътрудничество в туристическата сфера. 

 
Грузия 
В периода 15-19 февруари 2018 г. работно посещение в България осъществи 

председателят на Комисията по външна политика в грузинския парламент Софио 
Кацарава, в рамките на което проведе срещи в Народното събрание и в МВнР. 

С РМС № 275 от 23 април 2018 г. бе назначен втори почетен консул (Юлий 
Нушев) на Грузия в Република България със седалище в гр. Благоевград и 
консулски окръг, обхващащ територията на областите: Благоевград, Перник, 
Кюстендил и Пловдив. 

В периода 2-5 май 2018 г. българска парламентарна делегация, ръководена от  
Джема Грозданова, председател на Комисията по външна политика в НС, бе на 
посещение в Грузия, в рамките на което бе подписано съвместно заявление на 
ръководителите на комисиите по външна политика на двата парламента. 

В периода 10-12 юни 2018 г., по покана на председателя на парламента на 
Грузия  Иракли Кобахидзе, на официално посещение бе председателят на 
Народното събрание  Цвета Караянчева, в рамките на което бе подписан  Протокол 
за партньорство.  

Заместник-министърът на външните работи  Юрий Щерк взе участие в 15-та 
международна конференция „Европейският път на Грузия“ /14-15 юни 2018 г., 
Батуми, Грузия/, като направи изказване, посветено на Западните Балкани и 
Българското председателство на Съвета на ЕС /януари-юни 2018 г./. 

 
Република Армения 
В периода 11-13 февруари 2018 г., по покана на своя колега, президентът 

Румен Радев бе на държавно посещение в Армения. Делегацията включваше 
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представители на законодателната, изпълнителната власт и бизнеса. Президентът 
Румен Радев проведе срещи с президента Серж Саргсян, с премиера Карен 
Карапетян, с председателя на Националното събрание Ара Баблоян и с Н.Св. 
Върховен патриарх и католикос на всички арменци Карекин II. В рамките на 
посещението президентът Радев посети 131-во училище „Пейо Яворов“ в Ереван, 
където откри нов кабинет за интерактивно обучение, ремонтиран и оборудван с 
финансиране по линия на Средносрочната програма за помощ за развитие и 
хуманитарна помощ на Р България за периода 2016-2019. Бяха подписани четири 
документа за двустранно сътрудничество в областта на трудовата миграция, 
културата, информационните технологии, обмена и защитата на класифицирана 
информация. 

На 25 март 2018 г., в рамките заседание на 138-ата Асамблея на 
Интерпарламентарния съюз в Женева, председателят на НС  Цвета Караянчева се 
срещна с председателя на Националното събрание на Армения  Ара Баблоян. 

На 13 юни 2018 г. Народното събрание ратифицира Споразумението за 
всеобхватно и засилено партньорство ЕС-Армения, подписано на 24 ноември 2017 
г.,  Брюксел по време на Петата среща на високо равнище на Източното 
партньорство. България бе четвъртата държава-членка на ЕС, ратифицирала 
Споразумението. 

В рамките на посещението в България на арменска делегация, водена от 
председателя на Групата за приятелство „Армения-България“ в Националното 
събрание Джема Багдасарян, (19-22 юни 2018 г.) бе подписван Меморандум за 
сътрудничество между Групите за приятелство в двата парламента. 

 
Република Азербайджан 
През януари 2018 г. се състояха две важни посещения по линия на развитието 

на двустранните отношения с Азербайджан: 
1. На 15 - 16 януари 2018 г. министър-председателят на Република България  

Бойко Борисов бе на работно посещение в Баку по покана на президента Илхам 
Алиев. По време на посещението бе открита пряка въздушна линия Баку-София и 
бе обсъдено сътрудничеството в областта на енергетиката, транспорта, културата, 
търговско-икономическото сътрудничество, както и отношенията Азербайджан - 
ЕС.  

2. В периода 16–19 януари 2018 г. азербайджанска парламентарна делегация, 
начело с председателя на Групата за приятелство Азербайджан–България в 
азербайджанския парламент  Руфат Алиев, бе на работна визита в София. 
Делегация бе приета от председателя на НС Цвета Караянчева, както и от зам.–
министър Юрий Щерк.  

МВнР съдейства в организацията на визита в Баку на министъра на 
енергетиката  Теменужка Петкова с акцент върху предстоящите доставки на 
енергоносители от Азербайджан за България по Южния газов коридор (15 - 16 
февруари 2018 г.) 

През месец април 2018 г. представител на МВнР взе участие в наблюдателната 
мисия на ОССЕ за изборите в Азербайджан (11 април 2018 г.). 

 
Централна Азия (Република Казахстан, Киргизка република, Република 

Таджикистан, Туркменистан, Република Узбекистан) 
Представител на МВнР /ЦУ/ участва в заседанието на КОЕСТ (столици) на 8 

юни, в което основна тема бе „Централна Азия”.  
В рамките на отчетния период бяха подготвени материали: 
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- за среща на президента Румен Радев с новоназначения туркменистански 
посланик Батир Ниязлиев, който връчи акредитивните си писма на 27 април 2018 
г. В предшестващия срещата разговор на посланик Ниязлиев със заместник-
министър Тодор Стоянов (26 април 2018 г.) бе направен преглед на двустранните 
отношения и бяха обсъдени мерки за интензифициране на политическия диалог 
на високо равнище. 

- за среща на министъра на правосъдието Цецка Цачева с управляващия 
посолството на Република Казахстан в София  Темиртай Избастин (26 юни 2018 г.). 

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

Америка 
Двустранни отношения със САЩ 
През първата половина на 2018 г. МВнР продължи последователните си 

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

Запази се установеният през предходни години устойчив и интензивен 
политически диалог с представители на американската страна на всички 
равнища. 

Двустранният дневен ред продължава да обхваща широк спектър от 
въпроси, сред които: 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; приоритетния 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. 

На среща в София между зам. министър-председателя по правосъдната 
реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева (15 май) и главния 
зам.- помощник държавен секретар в Бюрото за Европа и Евразия на ДД Елизабет 
Милър бе обсъдена европейската перспектива на Западните Балкани, както и 
ключови въпроси от двустранния дневен ред в сферите на сигурността и отбраната 
и енергетиката. 

На 22 май 2018 г. министър-председателят Бойко Борисов се срещна с главния 
прокурор на САЩ Джеф Сешънс. В срещата взеха участие още министърът на 
правосъдието Цецка Цачева и главният прокурор Сотир Цацаров. 

МВнР организира и оказа съдействие за: 
- посещение на делегация, ръководена от заместник-министър Георг 

Георгиев (1-6 март), в градовете Чикаго (щат Илинойс), и Синсинати (щат Охайо), 
в рамките на което бяха проведени срещи с представители на местните и щатски 
власти, на влиятелни еврейски организации, на академични институции и 
мозъчни тръстове и с българската общност; 

- участие в Парламентарна конференция на високо равнище, организирана от 
Групата на Световната банка (16-17 април, Вашингтон) на делегация, водена от 
председателя на НС Цвета Караянчева. В рамките на посещението се състоя и среща 
с председателя на Камарата на представителите Пол Раян - първа среща на това 
ниво между двете страни.  

- двустранни консултации в областта на сигурността и отбраната: от 
американска страна бяха водени от заместник помощник секретарят на отбраната 
на САЩ за Европа и НАТО Томас Гофъс (10 април 2018 г.) 
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- среща с Ейми Карни, заместник-директор на Офиса по централноевропейски 
въпроси в Държавния департамент /ДД/ на САЩ (26 април 2018 г.), на която бе 
направен цялостен преглед на двустранното сътрудничество и бяха отправени 
послания по ключови въпроси на двустранните въпроси. 

- участие на председателя на НС Цвета Караянчева в 82-та 
интерпарламентарна среща Европейски парламент – Конгрес на 
САЩ/Трансатлантически диалог на законодателите (29-30 юни 2018 г.) 

Запази се високото ниво на сътрудничество с американските еврейски 
организации. На 9 март 2018 г. президентът на Република България Румен Радев се 
срещна с представители на Световния еврейски конгрес по повод 75-та годишнина 
от спасението на българските евреи. 

Продължи процедурата по съгласуване на изменения в 
междуправителственото Споразумението за икономическа, техническа и 
съответна друга помощ. На 15 юни 2018 г. в ДД на САЩ беше подписан Протокол за 
удължаване на срока на действие на Споразумението за научно-технологично 
сътрудничество за срок от една година.  

Беше организирано награждаване на Джанюариъс Макгахан и Юджийн 
Скайлър (посмъртно) с почетен знак на МВнР „Златна лаврова клонка” за 
безспорния им принос за информирането на широката европейска общественост 
за жестокостите при потушаването на Априлското въстание и за формирането на 
подкрепа за българската национално-освободителна кауза. Беше организирано 
също награждаване на Карма Джийн Рауш и Барбара Мууни с почетен знак на МВнР 
„Златна лаврова клонка” за активна дейност в Българо-американската фондация 
„Макгахан” и за организиране на годишния фестивал в памет на Джанюариъс 
Макгахан в гр. Ню Лексингтън, щата Охайо в продължение на 40 години. 

Продължиха усилията за разширяване на мрежата от почетни (нещатни) 
консулски длъжностни лица на Република България в САЩ.  

 
Двустранни отношения с Канада 
През първото полугодие на 2018 г. бяха подготвени позиции и 

информационни материали, в т.ч. за заседанията на работна група COTRA. 
МВнР извърши проучване и подготовка за започване на процедура за 

ратифициране от НС на Споразумението за стратегическо партньорство между ЕС 
и неговите държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна. 

Подготвено бе официалното откриване на „Българския фестивал на 
изкуствата в Канада” (22 март - 2 април 2018 г., Торонто, Отава и Монреал) под 
патронажа на заместник министър-председателя по правосъдната реформа и 
министър на външните работи Екатерина Захариева. 

Оказано бе съдействие за организиране и провеждане на 23 май 2018 г. на 
посещение в София на делегация, водена от специалния пратеник на Канада към 
ЕС и за Европа и посланик в Берлин Стефан Дион, който бе приет от председателя 
на НС Цвета Караянчева и от заместник-министъра на външните работи Георг 
Георгиев. Обсъдени бяха резултатите от състоялата се на 17 май 2018 г. в София 
Среща на върха ЕС-Западни Балкани, както и текущото изпълнение на целите на 
Българското председателство на Съвета на ЕС и парламентарното му измерение. 
Засегнати бяха и важни въпроси от двустранния дневен ред, парламентарното 
сътрудничество с Канада и на Балканите, отношенията с трети страни, 
укрепването на регионалната сигурност, както и напредъкът на България в 
процеса на ратифициране на Всеобхватното икономическо и търговско 
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споразумение (CETA) между ЕС и неговите държави членки, от една страна, и 
Канада, от друга страна.  

  
Двустранни отношения със страните от Латинска Америка 
През отчетния период беше взето активно, целенасочено и конструктивно 

участие в подготовката на материали за различни събития от Календара на 
българското председателство на Съвета на ЕС, изготвяне на позиции за Съвет 
„Външни работи“, провеждането на заседанията на Работна група „Латинска 
Америка и Кариби” (COLAC). Представители на МВНР /ЦУ/ редовно участваха в 
заседанията на РГ COLAC /„столици“/.  

Извършена беше необходимата подготовка за провеждането на Първи 
Съвместен съвет Европейски съюз – Куба, който се състоя в на 15 май 2018 г. в 
Брюксел. 

На 22 май 2018 г. бе осъществена двустранна среща на вицепремиера и 
министър на външните работи Екатерина Захариева с аржентинския министър на 
външните работи Хорхе Марсело Фори в Буенос Айрес в рамките на срещата на 
външните министри от Г-20, на която тя ръководи делегацията на Европейския 
съюз. 

Подготвени бяха материали за двустранна среща на г-жа Захариева с 
министъра на външните работи и външната търговия на Ямайка Камина Джонсън 
Смит – съпредседатели на 43-та сесия на Съвместния съвет на министрите ЕС – 
АКТБ (31 май – 1 юни 2018 г., Ломе, Република Того). 

Подготвени бяха материали за Втората самостоятелна среща на министрите 
на външните работи на ЕС и Общността на латиноамериканските и карибските 
държави (ОДЛАК) на 16-17 юли 2018 г. в Брюксел под мотото „Изграждане на 
мостове и укрепване на партньорството помежду ни за посрещане на глобалните 
предизвикателства“. 

Отбелязан беше напредък в работата по обновяване и разширяване на 
договорноправната база със страните от ЛАК: 

- Продължи работата по договарянето на текста на Съвместна декларация за 
сътрудничество в областта на земеделието между ресорните министерства на 
България и Аржентина; 

- Продължи работата по договарянето на текста на Спогодба за социална 
сигурност между ресорните министерства на България и Аржентина; 

- Продължиха преговорите по проекта на Споразумение в областта на 
висшето образование между Министерството на образованието и науката на 
Република България и Министерството на висшето образование на Република Куба 
за периода 2018 – 2022 година; 

- Продължи съгласуването на текста на междуправителствената Програма 
за сътрудничество в областта на образованието, културата и спорта между 
България и Мексико за периода 2018 – 2022 година. 

Бе осъществена среща на Групата за приятелство България-Аржентина в 44-
то Народно събрание с посланика на Република Аржентина в София. 

Бе оказано съдействие във връзка с осъществяването на ежегодната 26-та 
Българска антарктическа експедиция. 

Продължи процеса на акредитиране на посланици на Република България в 
страни от ЛАК: Акредитивните си писма връчиха съответно Мария Донска, 
посланик в Куба, за извънреден и пълномощен посланик на Република България в 
Ямайка със седалище в Хавана (21 февруари); Валентин Модев, посланик в 
Мексико, за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Коста 



46 
 

Рика със седалище в Мексико (13 април) и  за извънреден и пълномощен посланик 
за Панама със седалище Мексико (22 май) 

Стартира проучвателна процедура за назначаване на почетен консул на 
Република България в Доминиканската република. 

 
3. Развитие на двустранни отношения със страни от Азиатско- 

тихоокеанския регион 
През първата половина на 2018 г. МВнР продължи да работи за развитието на 

активни двустранни отношения със страните от Азиатско-тихоокеанския регион 
(АТР), който е ключов за растежа на световната икономика през последното 
десетилетие, 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 
за развитие на приятелски отношения и сътрудничество с други влиятелни страни 
от региона като Иран, Индонезия, Австралия, Тайланд, Сингапур, Малайзия, 
Пакистан, Нова Зеландия; запазване на динамиката в отношенията с Монголия, 
подпомагане на сигурността и възстановяването на Афганистан, следвайки 
политиката на дългосрочна ангажираност; търсене на взаимодействие и с 
останалите страни от Южна и Югоизточна Азия и Океания; следване на 
европейската политика на критична ангажираност и поддържане на диалога 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. Успешно бяха изпълнени дейностите 
по линия на българското председателство на Съвета на ЕС на централно ниво 
и в задграничните представителства в държавите от АТР. 

България 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, вкл. като домакин на няколко министерски срещи на АСЕМ по 
време на българското председателство на Съвета на ЕС. Страната ни продължи да 
спомага и 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“. 

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 бе осигурено българско участие в международни изложения в държавите 
от региона, проведени бяха бизнес и инвестиционни форуми и бе разширена 
двустранната договорно-правна база. 

Активно се развиваше и културно-образователният обмен с държавите от 
АТР като неотменна част от двустранния диалог 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). 
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Осъществени бяха необходимите действия във връзка с връчването на 
акредитивните писма на новоназначените посланици на Р Корея и Мианмар 
(май) и на копия на акредитивните писма на новоназначения посланик на Иран 
(септември), както и акредитирането на нов посланик на Австралия (седалище в 
Атина; април); започната бе процедура по акредитирането в КНДР на посланика на 
България в Пекин. 

Открито бе трето почетно консулство на Индонезия в България със 
седалище в град Банско и консулски окръг – област Благоевград; придвижен бе 
въпросът за назначаването на почетен консул на Монголия в Русе; осъществена бе 
процедура по назначаване на трети почетен консул на България в Пакистан със 
седалище в град Пешавар и консулски окръг – провинция Хайбер Пахтунхва; 
закрито бе почетното консулство на България в Сингапур. 

Проведена бе среща на президента на България с ръководителите на 
посолства на държавите от АТР със седалище в София (12 март). 

МВнР излезе с изявления по повод Срещите на върха КНДР-Р Корея (27 
април) и КНДР-САЩ (12 юни).  

Предоставени бяха две доброволни вноски в размер общо на 100 хил. евро 
към Службата на ООН за координиране на хуманитарните дейности и 
Международната организация по миграция за справяне с хуманитарната ситуация 
в Афганистан. Реализирано бе участие в конференцията по Афганистан в 
Ташкент (27 март; ниво вр.управляващ посолството) и в среща на Международната 
контактна група на специалните представители по Афганистан в Баку (28 юни; 
ниво началник на отдел). 

 
Развитие на двустранния диалог със страните от АТР  
Източна Азия, Австралия и Океания: 
През 2018 г. бе засилен диалогът на най-високо ниво с важни партньори от 

АТР: осъществени бяха официални посещения в България на президента на Индия 
Рам Натх Ковинд (4-6 септември), на министър-председателя на Япония Шиндзо 
Абе (14-15 януари) и на председателя на Държавния съвет на Китай Ли Къцян (5-
8 юли), по време на което беше прието Съвместно комюнике на правителствата на 
България и Китай; реализирано бе работно посещение в Япония на зам.министър-
председателя Томислав Дончев (19-24 февруари). Организиран бе работен обяд на 
президента с посланиците от АТР (12 март).  

През юли България бе домакин на Срещата на правителствените 
ръководители на Инициативата за сътрудничество между Централна и Източна 
Европа и Китай „16+1“, по време на която бе приет документ „Насоките от София“. 

Активно бе и взаимодействието по парламентарна линия с държавите от 
АТР: проведена бе двустранна среща между председателя на Народното събрание 
и председателя на Националното събрание на Виетнам в рамките на 138-та 
Асамблея на Интерпарламентарния съюз (Женева, 24-26 март); реализирани бяха 
посещения в България на зам.председателя на Националното събрание на Виетнам  
Уонг Чу Лиу (25-29 април) и на делегация от Националното събрание на Виетнам 
за обмен на опит (17-19 септември), както и на делегация на Съвета на 
регионалните представители в Народната консултативна асамблея на Индонезия 
(17-20 юли). 

Продължи и активният диалог на ниво външен министър: осъществени бяха 
официални посещения в България на министъра на външните работи на Иран д-р 
Мохаммад Джавад Зариф (27-28 февруари) и на зам.министър-председателя и 
министър на външните работи на Виетнам Фам Бин Мин (3-4 юли); проведена бе 
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среща между министрите на външните работи на България и Вануату в рамките на 
43-та сесия на Съвместния съвет на министрите ЕС-АКТБ в Ломе, Того (31 май-1 
юни). 

Проведени бяха политически консултации с Камбоджа (София, март, ниво 
зам.министър), с Китай (София, юни, ниво зам.министър), с Япония (Токио, март, 
ниво генерален директор) и с Австралия (София, май, ниво директор), както и 
срещи с КНДР (София, април, ниво генерален директор) и с Р Корея, КНДР и 
Монголия в рамките на Азиатска обиколка на директора на дирекция „ААО“ 
(септември); работи се за провеждане на консулски консултации на ниво директор 
в Канбера. Проведени бяха двустранни консултации по подготовката на Срещата 
на върха на страните от ЦИЕ и Китай по инициативата „16+1“ и сътрудничеството 
между България и Китай на ниво зам.министър (Георг Георгиев и Ван Чао); 
организирани бяха три срещи на националните координатори по инициативата 
„16+1“, вкл. за първи път в София през юни, както и консултации с външните 
министерства на Германия и Франция по Инициативата. 

Положени бяха целенасочени усилия за укрепване на икономическото 
сътрудничество и разширяване на позициите на българския бизнес в държавите 
от АТР, вкл. чрез двустранни посещения и участие в международни изложения: 

Осъществени бяха посещения на министъра на икономиката Емил 
Караниколов в Иран (13-15 май), в Китай – за участие в Третата министерска 
конференция за насърчаване на търговско-икономическото сътрудничество 
между Китай и държавите от Централна и Източна Европа (юни) и във Виетнам 
(15-23 септември); посещение на зам.министъра на икономиката Лъчезар Борисов 
в Р Корея, съпровождан от представители на Автомобилния клъстер в България и 
Национална компания „Индустриални зони“ ЕАД (30 юни – 4 юли); посещение в 
София на иранска делегация за провеждане на експертна среща за преглед на 
договореностите от 18-та сесия на Смесената българо-иранска комисия за 
икономическо и научно-техническо сътрудничество в подготовка за 19-та сесия (7-
8 февруари). 

Проведена бе 18-та сесия на българо-индийската междуправителствена 
Смесена комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество (Делхи, 6 
март, ниво зам.министър на икономиката). Предвижда се участие на министъра на 
икономиката Емил Караниколов в Китайския международен панаир за вносни 
стоки в Шанхай през ноември, което да бъде съчетано и с провеждане на 17-та 
сесия на българо-китайската междуправителствена Смесена комисия за 
икономическо сътрудничество.  

Проведена бе 9-та сесия на българо-индийския междуправителствен Смесен 
комитет за научно-технологично сътрудничество (София, 8-10 август, ниво 
зам.министър на образованието). 

Визитите на най-високо и високо ниво бяха съпътствани от бизнес и 
инвестиционни форуми.  

Проведен бе Българо-корейски бизнес форум с участието на зам.министър-
председателя Валери Симеонов (София, 28 март). Реализирано бе посещение в 
България на мисия на Японската организация за външна търговия (JETRO), в 
рамките на което бе учреден Японски бизнес форум в България (25-27 юни). В 
периода 30 март – 1 април бе реализирано първо по рода си „Роудшоу на България“ 
в индийския щат Тамил Наду със съдействието на Индийско-азиатско-българската 
търговска камара – проведена среща с министъра на индустрията на Тамил Наду, 
два бизнес форума и B2G срещи; през май 7 български компании участваха в 
международното изложение “Global Exhibition on Services-2018“ в Мумбай. 
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 Оказано бе съдействие за участието на български фирми в международно 
изложение на вина и спиртни напитки “Seoul International Wines & Spirits Expo 2018“ 
(Сеул, 26-29 април); в международен фестивал “Busan Global Gathering” (Бусан, 20 
май); в международен панаир по туризма “World Travel Fair” (Сеул, 14-17 юни); в 
16-ия Панаир на вносните стоки (Сеул, 21-23 юни); и за организиране на 4-ия 
фестивал на розата (Сеул, 18-20 май). 

МВнР продължи да допринася и за укрепване и на секторното 
сътрудничество с наблюдаваните държави от АТР: осъществени бяха посещения 
в България на държавния министър на текстила на Индия  Аджай Тамта (9-11 май) 
и на експертна делегация от министерството на здравеопазването на Виетнам 
(септември); подготвя се посещение в България на министъра на труда, 
социалната политика и инвалидите от войната на Виетнам (ноември). 

 
Разширяване на договорно-правната база на двустранните отношения 

с държавите от АТР 
- Подписани 18 двустранни документа за сътрудничество в различни области 

между България и Китай и прието Съвместно изявление от срещата на двамата 
премиери (София, юли, по време на посещение на председателя на Държавния 
съвет на Китай); 

 - Подписани Меморандум за сътрудничество между Национална компания 
„Индустриални зони“ на България и Висшия съвет за свободните търговски, 
индустриални и специални зони на Иран и Меморандум за сътрудничество между 
Областна администрация София и провинция Техеран (Техеран, май, по време на 
посещение на министъра на икономиката); 

 - Подписани Меморандум за разбирателство между „Национална компания 
индустриални зони“ ЕАД и Федерацията на индийските търговско-промишлени 
палати и Меморандум за разбирателство между Сдружение „Национално 
представителство на българската стартъп предприемаческа общност“ и 
Индийската стартъп асоциация (Делхи, март, по време на 18-та сесия на СКИНТС); 

 - Подписан Меморандум между Индийско-азиатско-българската търговска 
камара и Асоциацията на производителите на гранит и гранитни изделия (Тамил 
Наду, април); 

 - Подписан Меморандум за разбирателство между министерствата на 
туризма на България и Индия; 

 - Подписани Меморандум за разбирателство между Българската агенция за 
инвестиции и Инвест Индия, Меморандум за разбирателство между ИАНМСП и 
Федерация на индийските търговско-промишлени палати, Меморандум за 
разбирателство между БТПП и индийската PHD търговско-промишлена палата, 
Меморандум за разбирателство между Хасковската търговско-промишлена палата 
и Индийската организация за икономика и търговия, Меморандум за 
разбирателство между Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към 
БАН и Глобален център за сътрудничество в областта на ядрената енергия, 
Меморандум за разбирателство между Софийския университет „Св. Климент 
Охридски“ и Индийския съвет за културни връзки (София, септември, по време на 
посещение на президента на Индия); 

 - Подписана Програма за сътрудничеството в областта науката, 
образованието и културата между България и Индия за периода 2018-2020 г. 
(Делхи, март); 
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 - Подписана Програма за сътрудничество в областта на науката и 
технологиите между България и Индия за периода 2018-2021 г. (София, 
септември); 

 - Подписан Меморандум за разбирателство между България и Непал за 
сътрудничество за младежко развитие (февруари); 

- Подписано по кореспондентски път Споразумение за сътрудничество между 
Българската академия на науките и Академията на науките на Афганистан 
(февруари); 

- Приключи процедурата по утвърждаване на споразумение между 
министерствата на външните работи на България и Унгария за легализиране на 
тайвански документи, предназначени за ползване в България (в сила от август); 

 - Предстои подписване на Споразумение за извършване на доходоносна 
дейност от членове на семейството на член на дипломатическа мисия или 
консулско представителство между България и Индия (утвърден проект с РМС от 
август); 

 - Финализирани проекти на двустранни документи с Иран в сферата на 
икономиката, морския транспорт, младежта, акредитацията, науката, пощите и 
сътрудничеството между търговските палати; 

- Подготовка на Споразумение за сътрудничество в областта на 
образованието за периода 2018-2022 г. и Програма за културно сътрудничество 
между България и Виетнам за периода 2018-2020 г.; 

- Работи се по предложени от индийска страна изменения по проекта на 
Спогодба за морско търговско корабоплаване между България и Индия; 

 - Продължават преговорите по изменение на Спогодбата между България и 
Индия за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на 
отклонението от облагане с данъци на дохода и имуществото от 1994 г. чрез 
подписване на Протокол; 

- Предоставен български проект на Програма за сътрудничество в областта на 
културата между България и Виетнам за периода 2019-2021 г.; 

- Предоставен български проект на Меморандум за разбирателство между 
министерствата на труда на България и Виетнам (септември); 

- Финализиране на процедурата по одобрение от МС на проект на Спогодба за 
избягване на двойното данъчно облагане между България и Пакистан; 

- Разменени становища по проект на Програма за сътрудничество в областта 
на културата между България и Пакистан за периода 2018 – 2020 г.; 

- Постигнато съгласие за удължаване на действието на Меморандум за 
разбирателство между агенциите за малки и средни предприятия на България и 
Пакистан; 

- Осъществени преговори по проект на Меморандум за разбирателство между 
Съюза на българските писатели и Академията на буквите на Пакистан; 

- Осъществени преговори/размяна на проекти по Споразумение за визови 
облекчения за притежателите на дипломатически, официални или служебни 
паспорти между България и Тайланд; 

- Започната процедура по предварително съгласуване на нов текст на 
Програма за сътрудничество в областта на образованието и културата между 
България и КНДР за периода 2018-2021 г.; 

- Оказано бе съдействие за разглеждането и решаването на текущи въпроси, 
свързани със заведените дела в монголски съд за посолството в Улан Батор. 
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Реализирани двустранни прояви с държавите от АТР в областта на 
науката, културата, образованието, спорта и др. 

- Участие на Президента Румен Радев в откриването на Азиатски фестивал в 
Борисовата градина (София, 12 май; съорганизатори - посолствата на Р Корея и 
Индонезия); 

- По време на посещението на президента на Индия бе открит паметник на 
Махатма Ганди в София (септември); 

- Участие на зам.министър Георг Георгиев в програмата на МВнР на Р Корея 
за чужди висши дипломати и изтъкнати политици (Сеул, 15-22 септември); 

- Участие на генерален директор „Двустранни отношения“ и директор „ААО“ в 
Конференция по Корейския полуостров (София, 16 май); 

- Осъществяване на ежегоден младежки обмен в изпълнение на Меморандум 
за разбирателство и сътрудничество в областта на младежта между България и Р 
Корея; 

- Участие на студенти от Р Корея в Международни летни семинари по 
български език и литература, организирани от български ВУЗ; 

- Ежегоден прием на корейски студенти за обучение в български 
университети съгласно Договореност за сътрудничество в областта на 
образованието и културата между България и Р Корея за периода 2015-2018 г. 

- Продължи участието на индийски студенти в Летните курсове по български 
език и култура, организирани от СУ и ВТУ; 

- Продължи участието на български специалисти в курсове по Програмата за 
техническо и икономическо сътрудничество на индийското правителство (ITEC) и 
по линия на Индийския съвет за културни връзки (ICCR);  

- Участие на представител на дирекция „МППЕС“ на МВнР в 5-та сесия на 
Академията по морско право в Р Корея (Йосу, 27 август – 7 септември); 

- Проведени редица мероприятия в София и Сеул в областта на културата, 
науката, образованието, младежта и спорта и др. – концерти, фестивали, изложби, 
спортни първенства, форуми; 

- Участие на български представители в „1-ия Пхенянски международен 
вокален конкурс“ и 31-то издание на Априлския пролетен фестивал на дружбата и 
изкуството (април); 

- Участие на генералния директор на Българската телеграфна агенция като 
специален гост на 43-та среща на управителния съвет на Организацията на 
азиатско-тихоокеанските информационни агенции (OANA); 

- Посещение на председателя на управителния съвет на София Тех Парк в 
Иран (01-05 септември) за участие в 35-тата Световна конференция за научните 
паркове и центрове за иновации; 

- Номиниране на Българската телеграфна агенция за участие в Международна 
конференция на телеграфните агенции (ICNA) в Исламабад (10-11 май); 

 - Проведен Българо-корейски форум на тема „Добро управление за 
устойчиво развитие”, организиран от СУ „Св. Климент Охридски” и посолството на 
Р Корея (София, Бургас и Варна, юни). 

 
Принос към политиката на ЕС към Азиатско-тихоокеанския регион 
През отчетния период и в рамките на българското председателство на Съвета 

на ЕС страната ни продължи да участва активно в политиката на ЕС на тясно 
ангажиране с държавите от Азиатско-тихоокеанския регион (АТР) чрез 
сътрудничеството по линия на АСЕМ, засиленото партньорство ЕС-АСЕАН и 
партньорския диалог на ЕС с важни страни от региона. България се включи във 
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формирането на политиката и позициите на ЕС към азиатските страни 
посредством редовно 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.  

 Изготвени бяха материали за срещи по линия на ЕС в различни формати 
(СВнР, КОПС, Корепер, РГ Коази, експертни срещи). Предоставени бяха позиции по 
въпроси и проблеми в АТР (Афганистан, Пакистан, Иран, Китай, КНДР, Мианмар, 
Филипините, Малдивите, АСЕМ) и информационни приноси (КНР, КНДР, Мианмар, 
в т.ч. проблемите с малцинството рохингя, свързаността между Европа и Азия). 

България участва активно в процеса на съгласуване на проекти на 
споразумения на ЕС с държави от АТР: Споразумение за стратегическо 
партньорство ЕС-Япония, Споразумение за партньорство и сътрудничество ЕС-
Сингапур и Рамково споразумение за партньорство и сътрудничество ЕС-Малайзия 
(финализирани); Споразумение за свободна търговия ЕС-Индия (преговорите 
продължават); Споразумения за свободна търговия ЕС-Австралия и ЕС-Нова 
Зеландия (инициирани преговори по време на българското председателство на 
Съвета на ЕС) – осъществено бе посещение в България на главния преговарящ на 
Нова Зеландия по Споразумението за свободна търговия ЕС-Нова Зеландия Мартин 
Харви (30 януари). Реализирано бе участие в работна група към Съвета на ЕС по 
проект на нова стратегия на ЕС за Индия. 

Засилена бе видимостта на България в Азиатско-европейския форум 
(АСЕМ) и във фондация „Азия-Европа” (АСЕФ). България работи активно за 
подготовката и провеждането на Срещите на АСЕМ на министрите на културата (1-
2 март) и на министрите на финансите (26 април), на които страната ни бе 
домакин. Директорът на дирекция „ААО” съпредседателства срещата на старшите 
служители на културата на АСЕМ (28 февруари); той участва в неформална среща 
на старшите служители на АСЕМ в Цюрих (3-4 май) и в срещите на старшите 
служители на АСЕМ и съпътстващите заседания на Проучвателната група по 
свързаността на АСЕМ във Виена (28-29 юни) – като съпредседател, и в Токио (13-
14 септември). Дирекция „ААО“ работи по подготовката на българското участие в 
12-та Среща на върха на АСЕМ (Брюксел, 18-19 октомври), както и по договарянето 
на заключителните документи за срещата. Реализирано бе участие в 7-ия семинар 
по устойчивото развитие на АСЕМ – Инициативата „Дунав-Меконг“, на която 
България е съорганизатор (Будапеща, септември), и в 6-ия Семинар на работната 
група към Центъра за еко-иновации в рамките на АСЕМ (Люксембург, септември). 

По време на българското председателство на Съвета на ЕС бяха положени 
усилия за активно участие на България в процеса на формиране на политиката 
на ЕС към страните от Азиатско-тихоокеанския регион (АТР) при отчитане на 
неговото ключово място и нарастващо влияние в световната политика, икономика 
и финанси. Дългогодишните ни връзки, съществуващият значителен потенциал за 
сътрудничество и политиката на ЕС на тясно ангажиране с АТР обуславят нашия 
непосредствен и траен интерес към региона. Засилването на взаимодействието с 
партньорите на ЕС отвъд прякото съседство на Съюза е важен елемент от 
програмата на Триото на Съвета на ЕС. В тази връзка и в рамките на българското 
председателство на Съвета на ЕС продължихме да допринасяме активно за 
формирането на политиката на ЕС по отношение на региона. Насърчавахме 
инициативите за развитие на политическия диалог, търговско-икономическите 
контакти и образователния и културен обмен между ЕС и азиатските партньори, в 
т.ч. по двустранна линия. Работихме за придвижване на преговорите по ключови 
рамкови споразумения за партньорство и търговски и инвестиционни 
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споразумения. Продължихме да даваме своя принос за подпомагане на процеса на 
търсене на общи за ЕС и Азия решения на актуални въпроси в международния 
дневен ред като мира и сигурността, борбата с тероризма, енергийната сигурност, 
устойчивото развитие, справянето с климатичните промени, съблюдаването на 
правата на човека и др. В рамките на своите възможности и заедно с нашите 
партньори в ЕС продължихме да оказваме съдействие в процесите на стабилизация 
и възстановяване на страни, които срещат предизвикателства в областта на 
сигурността и развитието. 

 Ротационно председателство на ЕС в трети страни в АТР:  Посолството в 
Техеран бе ротационно представителство на ЕС за периода 1 септември 2017 г. – 
юни 2018 г., за успеха на което получихме признание от високопоставени 
представители на ЕСВД и ЕК. Посолството в Сеул бе местен председател на Групата 
по консулско сътрудничество на ДЧ на ЕС в периода септември 2017 г. – юни 2018 
г. През първата половина на 2018 г. българското посолство в Пхенян пое за втори 
път функциите на местно представителство на ЕС (за първи път ЗП-Пхенян 
изпълни функциите на местно представителство на ЕС през втората половина на 
2014 г.). Вр.управляващият посолството в Пхенян участва в неформална среща на 
представителите на ДЧ в КОПС, на която беше предоставена информация за 
актуалната обстановка на Корейския полуостров и дейността на мисията като 
местно представителство на ЕС (Брюксел, 30 май).  

 Дейности по линия на Работна група „Азия и Океания“ на Съвета на ЕС: 
през февруари бяха проведени политически консултации по приоритетите на ЕС 
по АТР между ЕСВД и България и Австрия в качеството им на настоящ и бъдещ 
ротационен председател на Съвета на ЕС. Бяха формулирани и съгласувани 
позиции по въпроси от дневния ред на Работна група „Азия, Австралия и Океания” 
на Съвета на ЕС (РГ “COASI”), която заседава ежеседмично. Представители на МВнР 
участваха в три заседания на РГ във формат „столици“. Основните въпроси, 
обсъждани в рамките на заседанията на РГ “COASI”, бяха подготовката на бъдещата 
стратегия на ЕС по свързаността с Азия; документ по сигурността в Азия; нова 
стратегия на ЕС за Индия; ситуацията на Корейския полуостров и ядрената и 
ракетната програма на КНДР; отношенията ЕС-Китай, сключването на 
споразумения за стратегическо и икономическо сътрудничество с Япония; 
развитията в Мианмар, Камбоджа и Малдивите, по които бяха приети Заключения 
на Съвета през февруари; обстановката в Бангладеш, Афганистан и др. Подготвени 
бяха материали за заседания на Съвета на външните министри по КНДР, 
Афганистан, Иран, Малдивите и Мианмар. Директорът на дирекция „ААО” участва 
в конферентни телефонни разговори със специалния пратеник на ЕС за 
Афганистан Роланд Кобия и представители от столиците на ДЧЕС за обсъждане на 
позиции по развитията в Афганистан. 

 По време на българското председателство на Съвета на ЕС България участва 
активно в процеса на съгласуване на проекти на споразумения на ЕС с държавите 
от АТР: Споразумение за стратегическо партньорство ЕС-Япония, Споразумение за 
партньорство и сътрудничество ЕС-Сингапур и Рамково споразумение за 
партньорство и сътрудничество ЕС-Малайзия (финализирани); Споразумение за 
свободна търговия ЕС-Индия (преговорите продължават). По време на 
българското председателство бе взето решение за стартиране на преговорите по 
споразумения за свободна търговия ЕС-Австралия и ЕС-Нова Зеландия. 

Във връзка с оттегляното на САЩ от Съвместния всеобхватен план за 
действие по иранската ядрена програма (СВПД) бяха изготвени становища и 
отговори на запитвания, опорни точки, позиции, декларации на МВнР, позиции и 
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материали за заседания на СВнР, ГИМНИХ, КОПС и работните групи по Азия и 
Близкия изток; началникът на отдел „Южна и Югоизточна Азия“ в дирекция „ААО“ 
на МВнР бе определена за лице за контакт по линия на създадената мрежа от 
национални лица за контакт на ДЧ на ЕС за координация по изпълнението на СВПД 
– проведени са 4 заседания на групата в Брюксел; на 3 септември бе проведена 
междуведомствена работна среща в МВнР с представители на компетентните 
български институции във връзка с прилагането на политиката на ЕС за запазване 
на СВПД. 

Засилена бе активността и видимостта на България в Азиатско-европейския 
форум (АСЕМ): през отчетния период България работи активно за подготовката и 
провеждането на Срещите на АСЕМ на министрите на културата (1-2 март) и на 
министрите на финансите (26 април), на които страната ни бе домакин. 
Директорът на дирекция „ААО” съпредседателства срещата на старшите 
служители на културата на АСЕМ (28 февруари). Той участва в неформална среща 
на старшите служители на АСЕМ в Цюрих (3-4 май) и в срещите на старшите 
служители на АСЕМ и съпътстващите заседания на Проучвателната група по 
свързаността на АСЕМ във Виена (28-29 юни) – като съпредседател, и в Токио (13-
14 септември). Дирекция „ААО“ работи по подготовката на българското участие в 
12-та Среща на върха на АСЕМ (Брюксел, 18-19 октомври), както и по договарянето 
на заключителните документи за срещата. 

 
4. Развитие на двустранни отношения със страни от Близкия Изток и 

Африка 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
МЕРНА 

ЕДИНИЦА 
ПРОЕКТ 2018 

Г. 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 
ЗА ПЪРВО 

ПОЛУГОДИЕ НА 
2018 Г. 

Подготвени и осъществени двустранни 
посещения и срещи на ниво министър на 
външните работи или друг член на 
правителството в страни от БИА 

Брой 10 6 

Сключени двустранни  
междуправителствени споразумения със 
страните от БИА 

Брой 8 8 

Двустранни политически консултации с 
МВнР на страните от БИА 

Брой 3 2 

Почетни консули на България в страните 
от БИА 

Брой 1 1 

Разкриване на нови дипл. 
представителства в региона на БИА 

Брой 2 1 

Проведени сесии на междуправителствени 
смесени комисии и подкомисии за 
икономическо, промишлено, търговско и 
техническо сътрудничество със страни от 
БИА 

Брой 4 0  

Международни изложения, панаири и 
бизнес форуми, осъществени със 
съдействието на задграничните 
представителства в страни от БИА 

Брой 9 12 
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Двустранни посещения и срещи на ниво 
президент, председател на парламент, 
министър-председател в страни от БИА 

Брой 4 2 

Подготвени участия в международни 
многостранни форуми на високо и най-
високо равнище Близък изток и Африка 

Брой 4 2 

Редовна сесия на  Смесения съвет – ЕС-ССЗ Брой 1 0 

Среща на висшите служители на Съюза за 
Средиземноморието 

Брой 4 1 

 
Следват резултати по изпълнението на показателите. 
 
Подготвени и осъществени двустранни посещения и срещи на ниво 

министър на външните работи или друг член на правителството в страни 
от БИА: 

1. Официално посещение в България на министър-председателя на 
Република Кабо Верде  Жузе Юлисеш де Пина Корея е Силва (18-19 февруари 2018 
г.); 

2. Официално посещение в България на министъра на външните работи на 
Кралство Саудитска Арабия  Адел Ал-Джубейр (20-21 февруари 2018 г.). 

3. Официално посещение в България на емира на Държавата Катар шейх 
Тамим Бин Хамад Ал Тани в Република България (7 - 8 март 2018 г.); 

4. Официално посещение в България на министъра на външните работи на 
Алжирската демократична и народна република Абделкадер Месахел в Република 
България (23 март 2018 г.); 

5. Официално посещение на заместник министър-председателя по 
правосъдната реформа и министър на външните работи  Екатерина Захариева в 
Република Южна Африка (28-30 март 2018 г.). 

6. Работно посещение на заместник министър-председателя по правосъдната 
реформа и министър на външните работи  Екатерина Захариева в Обединените 
арабски емирства (10-12 април 2018 г.). 

 
Сключени двустранни споразумения със страните от БИА: 
1. Меморандум за разбирателство между Министерството на енергетиката на 

Република България и Министерство на енергетиката и индустрията на Държавата 
Катар за сътрудничество в областта на енергетиката, подписан на 8 март 2018 г. в 
София; 

2. Меморандум за разбирателство в областта на младежта и спорта между 
правителството на Република България и правителството на Държавата Катар, 
подписан на 8 март 2018 г. в София; 

3. Споразумение между правителствата на Република България и Алжирската 
демократична и народна република за взаимно освобождаване от изискванията за 
притежаване на визи за краткосрочно пребиваване на притежателите на 
дипломатически и служебни паспорти, подписано на 23.08.2018 г. в София; 

4. Меморандум за разбирателство за сътрудничество между 
Дипломатическия институт към министъра на външните работи на Република 
България и Института за дипломация и международни отношения към МВнР на 
Алжирската демократична и народна република, подписано на 23.03.2018 г. в 
София; 
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5. Меморандум за разбирателство в областта на архивите между 
Правителството на Алжирската демократична и народна република и 
Правителството на Република България, с което се насърчава сътрудничеството 
между Главния директорат на Националния архив на Алжир и Държавната агенция 
„Архиви“ на България, подписан на 23.03.2018 г. в София, утвърден от Министерски 
съвет на 12.09.2018 г.; 

6. Меморандум за разбирателство между МВнР на Република България и 
Министерството на външните работи и международното сътрудничество на 
Обединените арабски емирства за провеждане на политически консултации, 
подписан на 10 април 2018 г. в Абу Даби.; 

7. Меморандум за разбирателство между МВР на Република България и МВР 
на Обединените арабски емирства относно взаимното признаване и подмяната на 
свидетелствата за управление на МПС, подписан  на 03.06.2018 г. в Абу Даби; 

8. Спогодба за сътрудничество в областта на образованието между 
Министерството на образованието и науката на Република България и 
Министерството на образованието и висшето образование на Държавата 
Палестина, подписана по време на работното посещение на българската делегация, 
водена от министър-председателя  Бойко Борисов в Палестина в периода 12-
14.06.2018 г. 

 
Двустранни политически консултации с МВнР на страните от БИА: 
1. Политически консултации на равнище „заместник-министри на външните 

работи” с Държавата Кувейт, проведени от Тодор Стоянов, заместник-министър на 
външните работи (26 март 2018 г., София); 

2. Политически консултации на равнище „заместник-министри на външните 
работи” с Кралство Саудитска Арабия, проведени от Тодор Стоянов, заместник-
министър на външните работи (9 май 2018 г., Рияд). 

 
Почетни консули на България в страните от БИА: 
С РМС 421 от 26.06.2018 г. бе променен консулският клас на почетното 

(нещатно) консулско длъжностно лице на Република България в Държавата 
Израел със седалище в гр. Йерусалим Мони Леон Бар- израелски гражданин, в 
генерално почетно (нещатно) консулско длъжностно лице и бе променен 
консулския му окръг от Южен Израел на консулски окръг, обхващащ цялата 
територия на Държавата Израел.  

 
 
Разкриване на нови дипл. представителства в региона на БИА: 
На 10.04.2018 г. заместник министър-председател по правосъдната реформа 

и министър на външните работи, Екатерина Захариева, официално откри 
Посолството на Република България в Абу Даби, Обединени арабски емирства. 

 
Двустранни посещения и срещи на ниво президент, председател на 

парламент, министър-председател в страни от БИА“: 
1. Официално посещение на президента на Република България  Румен Радев 

в Израел и Палестина (20-22 март 2018 г.); 
2. Работно посещение на  Бойко Борисов, министър-председател на Р 

България,  в Израел и Палестина (12-14 юни 2018 г.). 
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Международни изложения, панаири и бизнес форуми, осъществени със 
съдействието на задграничните представителства в страни от БИА: 

1. Със съдействието на ДП – Бейрут бяха промотирани български компании 
на търговското изложение „Project Lebanon” – 26-29.06.2018 г. В мероприятието 
пряко участие взе и една българска компания – „ЗММ” гр. Сливен; 

2. Оказване на логистично съдействие от страна на ДП – Абу Даби и ГК – 
Дубай за организиране на срещи на български фирми и представители, участващи 
в две големи изложения в ОАЕ – Gulfood (през м. февруари) и Arabian Travel Market 
(м. април); 

3. Участие на посланик Славена Гергова (Тунис) в Международния бизнес-
форум за партньорство между ЕС и Средиземноморието, организиран от списание 
„Реалите“ (Реалности) на 26.04.2018 г.;   

4. ДП – Доха оказа съдействие за организирането на бизнес форум „България 
– Катар“ по време на посещението на емира на Катар шейх Тамим бин Хамад Ал 
Тани в София на 08.03.2018 г.;  

5. Оказване на съдействие от страна на ДП – Доха за участие на българска 
делегация, водена от заместник – министъра на отбраната на Република България,  
Анатолий Величков, в шестото Международно военноморско изложение „DIMDEX 
2018” в Доха, Катар на 12-14.03.2018 г.;  

6. По покана на ДП – Доха, бяха осигурени 500 кв. м. изложбена площ за 
безплатно участие в 6-тото издание на Международното селскостопанско 
изложение „AGRITEQ 2018”, което се проведе в Изложбения и конгресен център в 
Доха, Катар (DECC). Участие в изложението взеха 12 български компании от 
хранително – вкусовия сектор и Изпълнителната агенция за насърчаване на 
малките и средни предприятия в периода 20-22.03.2018 г.; 

7. ДП – Доха съдейства за участие на водещ български производител на 
висококачествени бои, мазилки и топлоизолационни материали по време на 15-
тото издание на ежегодното Международно изложение за строителство „Project 
Qatar 2018” (7-10 май 2018 г.); 

8. Със съдействието на ДП – Тел Авив и СТИВ Тел Авив беше проведено 
Международно средиземноморско туристическо изложение IMTM 2018 в Тел Авив. 
Делегация водена от Министъра на туризма  Ангелкова беше посрещната. 
България беше представена със собствен щанд на изложението, на който 
презентации правиха представители на различни български общини, 
представител на МТ и частни фирми относно възможностите, които България 
предлага за туризъм и развлечение; 

9. ДП – Тел Авив съдейства за провеждането на Международно изложение за 
общини и умни градове MUNIEXPO 2018 в гр. Тел Авив. Беше посрещната делегация 
от представители на повече от 10 български градове и общини, които имаха 
възможност да се запознаят на място с нови тенденции за развитие на градовете; 

10. Оказване на съдействие от страна на ДП – Тел Авив за Франкофонска 
седмица в Тел Авив Яфо . България беше представена с щанд, на който се 
рекламираше като туристическа дестинация с акцент кулинарните особености на 
българската кухня. 

11. През април 2018 г. ДП – Тел Авив оказа съдействие за организиране на 
Бизнес форум с участие на министрите на икономиката на България и Израел. 
Българският министър беше начело на бизнес делегация, която проведе срещи с 
израелски партньори и се запозна на място с израелската иновационна еко 
система. Презентация на възможностите за инвестиции в България направи 
изпълнителния директор на БАИ. 



58 
 

12. Съдействие на ДП – Тел Авив за Международно изложение за аграрни 
технологии Agritech 2018 което се проведе през месец май в гр. Тел Авив. Беше 
посрещната официлана и бизнес делегация водена от началника на политическия 
кабинет на Министъра на земеделието. В рамките на посещението бяха 
организирани посещения на място при няколко фирми занимаващи се с 
изграждането и разработването на оранжерии и оранжерийни стопанства. 

 
Подготвени участия в международни многостранни форуми на високо и 

най-високо равнище Близък изток и Африка: 
1. Участие на българска делегация, водена  от заместник-министъра на 

външните работи  Тодор Стоянов в Международната конференция за 
възстановяване на Ирак, състояла се 12-14 февруари 2018 г. в Държавата Кувейт. 

2. Участие на заместник министър-председателя по правосъдната реформа 
и министър на външните работи  Екатерина Захариева във втората международна 
министерска конференция по Сирия „Подкрепа за бъдещето на Сирия и региона“ 
(Брюксел, 24-25 април 2018 г.). 

 
По показателя „Среща на висшите (старшите) служители на Съюза за 

Средиземноморието“: 
1. Среща на старшите служители на Съюза за Средиземноморието (4 май 2018 

г., Барселона, Кралство Испания.  
 
В ролята си на ротационен председател на Съвета на ЕС България 

организира и активно участва в срещи и събития, в рамките на които бяха 
обсъдени актуални въпроси от Близкия изток и Африка, свързани с развитието, 
сигурността и сътрудничеството с държавите от региона. По време на Българското 
председателство на Съвета на ЕС България осъществи местно ротационно 
председателство в Катар и Кувейт. 

 
Могат да се обобщят следните значими събития: 
1. Неформална среща „Гимних“ на министрите на външните работи на ДЧ на 

ЕС, 15-16 февруари 2018 г., гр. София, председателствана от Федерика Могерини. В 
рамките на срещата конфликтът в Сирия бе сред основните дискутирани теми, 
наред със Западните Балкани, КНДР и укрепването на сътрудничеството и 
партньорството в сферата на сигурността и отбраната. 

2. Участие на министър-председателя на Р България Бойко Борисов в 
донорската международна конференция по САХЕЛ на 23 февруари 2018 г. в 
Брюксел. 

3. Заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър 
на външните работи Екатерина Захариева съпредседателства министерската 
среща в рамките на политическия диалог между Европейския съюз и 
Южноафриканската общност за развитие (САДК), Претория, Република Южна 
Африка (28-30 март 2018 г.). Министър Захариева ръководи европейската 
делегация като министър на външните работи на ротационния председател на 
Съвета на ЕС. 

4. Участие на заместник министър-председателя по правосъдната реформа и 
министър на външните работи  Екатерина Захариева като ръководител на 
българската делегация в Годишните заседания на Комитета за финансиране на 
сътрудничеството за развитие ЕС–АКТБ и 43-тата сесия на Съвместния 
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министерски съвет ЕС–АКТБ в Ломе, Република Того (31 май-1 юни 2018 г.), 
упълномощена от ВПЕСВП Ф. Могерини да представлява ЕС на двата форума; 

5. Участие на заместник министър-председателя по правосъдната реформа и 
министър на външните работи  Екатерина Захариева във Втората конференция 
„Подкрепа за бъдещето на Сирия и региона“ (Брюксел, 24-25 април 2018 г.). ЕС и 
ООН бяха съпредседатели на форума. 

6. На 12 и 13 февруари 2018 г. се проведе Международна конференция за 
възстановяване на Ирак в Кувейт, съвместно с Кувейт, заедно с представители на 
Република Ирак, ООН, ЕС и Световната банка. Българската страна беше представена 
от заместник-министъра на външните работи Тодор Стоянов. 

7. Важен елемент от работата на МВнР бе и координацията на ротационното 
председателство на ЕС от името на ЕСВД в дипломатическите представителства на 
Република България в Кувейт и Катар. За целта дипломатическият състав на двете 
мисии бе увеличен. 

8. В рамките на редовните заседания на работните групи към Съвета на ЕС- 
„Близък изток и Персийски залив“ и „Магреб- Машрек“ България положи усилия за 
запазване на единството и постигане на консенсус в позициите на ДЧ на ЕС по 
темите от дневния ред на фона на динамиката и сложността на събитията в 
региона на БИСА. Дискусиите в работните групи бяха с акцент ситуацията в Йемен, 
Либия, Ирак, кризата в Сирия, развития по близкоизточния мирен процес и други 
въпроси в региона.  

9. България взе активно участие в съгласуването на заключенията на Съвета 
на ЕС относно Сирия (16 април 2018 г.), Ирак (22 януари 2018 г.) и Йемен.  

10. По време на председателството на Съвета на ЕС двустранните връзки с 
партньори от Близкия изток и Африка бяха особено интензивни. В рамките на 
осъществените множество посещения (със Саудитска Арабия, Катар, Кувейт, 
Алжир, ОАЕ и др.) българската страна ясно и последователно отстояваше 
позициите на ЕС по ключови въпроси като конфликта в Сирия, БИМП, миграцията, 
борбата с тероризма, ситуацията в Персийския залив и др.  

11. Работен обяд на Съвета на арабските посланици със заместник министър-
председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи  
Екатерина Захариева (6 март 2018 г.). 

 
 
5. Развитие на икономическата дипломация 
 
Двустранна икономическа дипломация 
 
Бе осъществена координационна дейност по отношение на работата на 

задграничните представителства в сферата на търговско-икономическите 
отношения и информационно-проучвателната дейност. Беше оказвано съдействие 
по компетентност, включително препращане на информации и съгласуване със 
заинтересованите български институции, бизнес асоциации и фирми, подготовка 
на материали и опорни точки и т.н. на запитвания от различни български мисии по 
търговско-икономически въпроси. 

По въпроси с икономически характер на ниво директор бяха проведени срещи 
с посланика на Азербайджан, Н.П.  Наргиз Гурбанова; с директора на Индийско-
азиатско-българската търговска палата, д-р Дитрих Кебшуа; с посланика на Р 
Турция във връзка с искане на подкрепа от турска страна за членството на 
България в ОИСР /26 април 2018 г./. 
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МВнР предостави материали във връзка: с интервю на министър-
председателя Бойко Борисов по повод откриването на  пряка самолетна линия 
Баку-София; официалното посещение на президента Румен Радев в Словакия; 
среща на президента Румен Радев с еврокомисаря Марош Шефчович, 
зам.председател на ЕК /15.03.2018 г./; участие на заместник-министър Георг 
Георгиев в Третата годишна среща на Българския форум на бизнес лидери /София, 
16-април 2017 г./ и др. 

Оказано бе съдействие за установяване на директни контакти между 
Министерството на туризма и Столична община с представители на туристическия 
бранш от Азербайджан. 

МВнР взаимодействаше с компетентните институции във връзка с въпроси с 
външноикономически характер като напр. получена молба от Монголия да бъде 
извадена от списъка на ЕС за несътрудничещи за данъчни цели юрисдикции; жалба 
от гръцката фирма „ХАОС ИНВЕСТ-1 ЕАД” във връзка с твърдения за 
„несправедливо третиране на инвестициите” на фирмата във вятърен електропарк 
в България; съдебни искове и дължими такси към турската държава от страна на 
български фирми; съдебно дело в Одеса срещу искането на украинската страна за 
прекатегоризация на българските фериботи пренасящи товари до пристанище 
Одеса. 

 През отчетния период бяха поддържани активни отношения и 
кореспонденция с Българска търговско-промишлена палата, Конфедерацията на 
работодателите и индустриалците в България, Асоциацията на индустриалния 
капитал и Българска стопанска камара. Предоставяна бе информация и покани за 
събития в чужбина, получавана чрез българските задгранични представителства.  

Бяха дадени становище и/или съгласувани:  
- Проект на РМС за изменение на Решение № 411 на МС от 2016 г. за приемане 

на План за действие с мерки адресиращи основните проблемни области 
възпрепятстващи нарастването на инвестициите, утвърдени с Решение № 617 на 
МС от 2015 г., допълнени с Решение № 609 на МС от 2016 г. 

- Проект на РМС за одобряване на отчет за напредъка към 15.02.2018 г. в 
изпълнението на мерките одобрени с Решение № 411 на МС от 19.05.2016 г. за 
приемане на План за действие с мерки адресиращи основните проблемни области 
възпрепятстващи нарастването на инвестициите. 

- Проект на РМС за определяне на председатели на българските части в 
смесените междуправителствени комисии за икономическо, промишлено, 
търговско и техническо сътрудничество. 

-  Проект на РМС за приемане на Закон за изменение и допълнение на Закона 
за енергетиката. 

- Проект на РМС за одобряване на проект на декларация от Международната 
министерска конференция по вътрешноводен транспорт на Икономическата 
комисия на ООН за Европа. 

-  Проект на РМС за подкрепа на кандидатури за домакинство на ЕКСПО -2025. 
- Проект на РМС за изразяване на съгласие с актуализираната Програма за 

трансгранично сътрудничество „Интеррег- България- Сърбия 2014-2020“.  
- Проект на РМС за одобряване на проект на Меморандум за разбирателство 

между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните 
предприятия на България и Китайския съвет за насърчаване на международната 
търговия. 

- Проект на РМС за приемане на oтчет за 2017 г. по плана за действие 
«Предприемачество 2020». 



61 
 

  
 
Многостранна  икономическа дипломация 
 
1. Активизиране на усилията за приемане на Р България в ОИСР 
През първата половина на 2018 г. бяха реализирани следните по-важни 

инициативи по линия на Организацията за икономическо сътрудничество и 
развитие /(ОИСР/: 

- В изпълнение на РМС № 789/13.12.2017 г., през отчетния период започна 
подготовката на първото заседание на Междуведомствената експертна комисия 
/МЕК/ и Междуведомствения координационен механизъм /МКМ/, чиято дейност 
беше насочена към стартиране реализацията на приетата Пътна карта за 
активизиране дейностите свързани с присъединяването на Р България към ОИСР. 

- За  оперативен председател на МКМ бе определен заместник-министър 
Тодор Стоянов. 

- Започна подготовката на Комуникационна стратегия по ОИСР. 
- Темата за ОИСР бе включвана в разговори на президента Румен Радев,  

премиера Бойко Борисов и други министри с техни колеги за получаване на 
подкрепа .  

- Активизирана бе дейността на българските дипломатически 
представителства по темата за членството на България в ОИСР.  

- Бе оказано съдействие за подготовката на първото участие на делегация на 
Асоциацията на организациите на българските работодатели в заседание на 
Бизнес съвета на ОИСР в Будапеща.  

- Предоставена бе информация, изготвени справки и опорни точки във връзка 
с участието в парламентарните дни, организирани от ОИСР в Париж /7-
9.02.2018г./, на които страната ни бе представена от  Десислава Атанасова - 
народен представител, член на комисията по външна политика на НС.  

- Подготвени бяха материали и бе координирано участието на българска 
делегация от Министерство на икономиката във връзка с покана към министър 
Емил Караниколов за участие в министерската конференция на тема „Подпомагане 
на малките и средните предприятия и предприемачеството“, организирана от 
ОИСР в Мексико /22-23.02.2018 г./.  

- На 20.02.2018 г. бе проведено първото заседание на Междуведомствената 
експертна комисия (МЕК) към Междуведомствения координационен механизъм 
(МКМ) за ускоряване на дейността по членството на България в ОИСР. Обсъдени 
бяха въпроси относно планирането на предстоящите прегледи и партньорски 
проверки от страна на ОИСР, както и възможностите за присъединяване към нови 
правни инструменти и работни групи на Организацията.  

- Съвместно с НСИ бе подготвена информация за макроикономическите 
показатели на България през последните години с оглед тяхното използване в 
процеса на лобиране за българската кандидатура за членство в ОИСР. 

- Бе осъществена съответна кореспонденция с ПП Брюксел и посолството на Р 
България в Париж във връзка с процедурата по представяне позицията на ЕС, от 
страна на България, в качеството й на председател на Съвета на ЕС, по два 
икономически прегледа, изготвени от ОИСР и представени официално пред 
Европейската комисия на 3 май т.г. в Париж. 

- Народното събрание бе информирано за годишната среща на 
парламентарно равнище по линия на ОИСР и бяха подготвени и изпратени 
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материали за участие на български парламентарист в срещата в Лондон /4-6 април 
2018 г./.  

- Продължиха усилията за подобряване на координацията между 
Министерството на икономиката и Министерството на финансите в процеса на 
присъединяване на Р България към „Кодекса за либерализиране на движението на 
капитали“ и „Кодекса за либерализиране на текущите невидими операции“ на 
ОИСР. 

- Подготвени бяха материали за участие на министъра на европейското 
председателство,  Лиляна Павлова, в откриването на конференция на тема: “OECD 
South East Europe high-level conference, A New Reform Agenda for a More Competitive 
South East Europe”, която се проведе в Париж на 24 април 2018 г.  

- Министър Л. Павлова проведе среща с Генералния секретар /ГС/ на ОИСР, на 
която бе представена позицията на България във връзка с кандидатурата за 
членство в ОИСР.   

- Подготовка на материали във връзка с посещението на ГС на ОИСР в София 
(27-28 април 2018 г.) и неговите срещи с министър председателя Бойко Борисов, с 
президента Румен Радев и с министър Екатерина Захариева. 

- Изготвени бяха документи и започна процедура по съгласуване във връзка с 
проект на РМС за разширяване на участието на България в комитетите и органите 
на ОИСР и присъединяване на България, със статут на „гост“, към комитети и 
работни групи на Агенцията за атомна енергия и Международната агенция по 
енергетика на ОИСР.  

- Изготвени бяха материали във връзка с участието на представител на 
Министерството на икономиката в заседание на Комитета на ОИСР по индустрия, 
иновации и предприемачество /26-27 април 2018 г., в Париж/. 

- Съгласно указанията на МФ до заинтересуваните ведомства и агенции беше 
изпратен проект за ПМС относно финансовото осигуряване на дейностите по ОИСР 
до края на 2018 година.  

 
2. Подготовка на третата среща на високо равнище на държавите 

участващи в Инициативата „Три морета“ /17-18 септември 2018 г., Букурещ, 
Румъния /. 

В процес на подготовка е българското участие в Инициативата „Три морета“, 
насочена към осъществяване на икономическо сътрудничество между 12-те 
държави участващи в Инициативата и едновременно с това членки на ЕС - 
България, Австрия, Хърватска, Чешката република, Естония, Унгария, Латвия, 
Литва, Полша, Румъния, Словакия и Словения. Инициативата е още една форма на 
сътрудничество, имаща за цел развитие и сближаване в рамките на ЕС чрез 
осигуряване на по-голяма свързаност в областта на енергийната, транспортна и 
информационна инфраструктура.  

Ключовите елементи на Инициативата са: 
- съвместимост и допълняемост на проектите по линия на Инициативата „Три 

морета“ с интеграционния процес в рамките на ЕС и хармонизирането им с общите 
политики на ЕС.   

- енергийна, транспортна и дигитална свързаност с цел постигане на 
енергийна сигурност, диверсификация на енергийните източници и 
транспортните връзки, стимулиране на единния пазар на стоки и услуги и на 
дигиталния пазар.  

- създаване на условия за инвестиции и правене на бизнес, с акцент върху 
привличането на крупни външни инвеститори. 



63 
 

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

6 
 

№ 
1100.03.02 - Бюджетна програма „Двустранни отношения“ 

Закон                 Уточнен план Отчет  
(в лева) 

І. Общо ведомствени разходи: 331 000 331 000 47 270 

     Персонал 0 0 0 

     Издръжка 331 000 331 000 47 270 

     Капиталови разходи 0 0 0 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 331 000 331 000 47 270 

     Персонал   0 0 

     Издръжка 331 000 331 000 47 270 

     Капиталови разходи   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.): 331 000 331 000 47 270 

  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 

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 
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- 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 
Вж. Програма 5 
Отговорност за изпълнението на програмата 
Програмен ръководител е определен от Министъра на външните работи 

съгласно Заповед на Министъра на външните работи № 33-00-112/ 12.02.2018 г. 
 
 

Програма 7 „Многостранно сътрудничество” 

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

Министерството, 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 многостранната дипломация. 
В рамките на програмата бяха реализирани конкретни дейности, насочени 

към защита на националните интереси в приоритетни за Република България, ЕС, 
ООН и НАТО глобални аспекти на външната политика и международното 
сътрудничество, като: опазването на мира и сигурността, предотвратяването на 
конфликти, борбата с международния тероризъм, радикализацията, войнствения 
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 разглеждания период, в изпълнение на програмата бяха постигнати 
цели в следните направления: 

- 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, предотвратяване на 
конфликти, борба с тероризма и престъпността в глобален мащаб, защита на 
правата на човека, оказване на хуманитарна помощ, неразпространението на ОМУ, 
контрола на въоръженията и експортния контрол. 

- Защита на националните интереси при участието на Република България в 
Организацията на обединените нации (ООН), нейните основни органи и 
специализираните агенции и организации от нейната система, Организацията за 
забрана на химическите оръжия (ОЗХО), ОССЕ, Съвета на Европа и други 
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международни организации и инструменти, осъществяващи наблюдение и 
контрол върху спазването на правата на човека, международните форуми в 
областта на сътрудничеството за развитие и оказване на хуманитарна помощ.  

 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, неразпространението на ОМУ, 
контрола на въоръженията и експортния контрол. 

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

 
Предоставяни по програмата продукти/услуги  
1. Участие в международните усилия за гарантиране на стабилност, 

мир и сигурност  
Резултати от предоставянето на продукта/услугата 
Ефективно участие на България в международните договори и организации в 

областта на неразпространението, разоръжаването и контрола на въоръженията и в 
многостранните режими за експортен контрол. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата 
Контрол на въоръженията и неразпространение 
Акцент бе поставен върху събития от календара на българското 

председателство на Съвета на ЕС и развитията, свързани с употреба на химически 
оръжия (ХО) и режима за тяхната забрана и контрол. Редица международни 
събития, свързани с неразпространението и контрола на въоръженията, бяха 
председателствани или координирани от България, предвид ролята й на 
председателстваща Съвета на ЕС. 

Като централно събитие в тази област следва да се отбележи организираната 
от МВнР неформална среща на директорите по въпроси на разоръжаването и 
неразпространението от ДЧ на ЕС (София, 17-18 април 2018г.) - част от календара 
на Българското председателство на Съвета на ЕС. Срещата бе председателствана от 
България по изрично настояване на ЕСВД като жест към Българското 
председателство, което е прецедент след влизането в сила на Лисабонския договор. 
Конкретен резултат от срещата бе постигнатото съгласие по общите изказвания 
на ЕС в рамките на Втория подготвителен комитет на Конференцията-преглед по 
ДНЯО.  

България затвърди мястото си на една от най-активните ДЧ в областта на 
Програмата за действие на ООН за борба с нелегалната търговия с малки оръжия и 
леки въоръжения във всичките й аспекти. 

В рамките на Българското председателство на ЕС беше координирано 
изготвянето на обща позиция на представителите на ДЧ към Организацията за 
забрана на химическото оръжие в Хага. Това беше и първото съвместно 
заявление във формат ЕС, което послужи за основа на последващи изказвания на 
ДЧ на ЕС в Женева, Виена, Ню Йорк, както и за заявлението на външните министри 
от СВнР (месец април). 

През месец май, България се присъедини към френската инициатива 
„Международно партньорство срещу безнаказаността при използването на 
химическо оръжие“ (International Partnership against Impunity for the Use of Chemical 
Weapons). В продължение на решенията от проведената конференция по линия на 
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инициативата (17-18 май), България подкрепи инициативата на Великобритания, 
Германия, САЩ и Франция за свикване на Извънредна конференция на държавите 
страни по КЗХО през втората половина на месец юни в Хага, Нидерландия, на която 
да се предприемат мерки за прекратяване на използването на химическо оръжие 
от когото и да било, където и когато да било. 

В рамките на заседанието на Съвета във формат „Външни работи“ (28.05) бе 
завършена българската инициатива за изготвяне на писмо до ВП на ЕС Федерика 
Могерини от името на министрите на външните работи на Австрия, България, 
Белгия, Естония, Румъния, Холандия и Люксембург за запазване присъствието на 
ЕСВД пред Организацията за забрана на химическо оръжие (ОЗХО) в Хага, 
Нидерландия. 

Особени усилия от българска страна бяха положени при подготовката и 
провеждането на Четвъртата специална конференция на държавите страни по 
Конвенцията за забрана на химическото оръжие (26-27 юни 2018 г. в Хага, 
Нидерландия). България бе сред 11-те държави-инициатори на свикването на 
Конференция и нейното успешно организиране и провеждане е голям успех за нас. 

Българското председателство успешно координира изготвянето на общо 
изказване от името на ЕС. Благодарение на положените от българската делегация 
усилия с мнозинство (82 гласа „за“ срещу 24 „против“) бе прието и решение, на 
което България е съавтор. То осъжда употребата на химически оръжия и вещества 
със същия ефект, когато и да било, където и да било, от когото и да било и при 
каквито и да било условия. С решението се предоставя мандат на Техническия 
секретариат на ОЗХО да предприеме необходимите мерки за засилване на 
възможностите на полевите мисии на ОЗХО, както за идентифициране на вида на 
използваното химическо оръжие, така и за неговия произход. Това ще направи 
възможно идентифицирането на виновните за употребата на химически оръжия, 
както и подвеждането им под отговорност.  

Като част от усилията, насочени срещу употребата на химическо оръжие, 
българска делегация взе участие в Годишната пленарна сесия на многостранния 
режим за експортен контрол „Австралийска група“, 4-8 юни 2018 г., Париж, 
Франция, като България в качеството си на Председател на ЕС направи общи 
изказвания от името ЕС по кандидатурата за членство на Сърбия, свикването на 
Четвърта специална конференция на държавите страни по Конвенцията за забрана 
на химическото оръжие, дейностите на ЕС по линия на предотвратяването на 
химическия и биологическия тероризъм.  

По време на годишното Пленарно заседание на многостранния режим за 
експортен контрол „Група на ядрените доставчици“ (14-15 юни 2018 г., Юрмала, 
Латвия), като Председател на Съвета на ЕС, България направи общите изказвания 
на ЕС в подкрепа на запазването на Съвместния всеобхватен план за действие по 
ядрената програма на Иран, както и по повод продължаващия отказ на Китай да 
предостави допълнителна информация относно сътрудничеството си с Пакистан в 
областта на мирното използване на ядрената енергия. Българската делегация 
потвърди позицията в подкрепа на кандидатурата на Индия за членство в режима, 
при условие, че бъдат одобрени единни критерии за приемане в ГЯД на държави, 
които не са страни по Договора за неразпространение на ядрено оръжие.  

Българска делегация сподели своя опит от успешно проведения в България 
през 2017 г., семинар по ядрена сигурност “Sentinel”, в интердисциплинарна 
дискусия в рамките на среща за оценка на дейностите по линия на Глобалната 
инициатива за борба с ядрения тероризъм (ГИБЯТ) в Хелзинки (11-12 юни 2018 г.). 
Като резултат от активното участие на българската страна в инициативата беше 
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получено предложение страната ни да бъде домакин на регионално учение по теми 
от ядрената сигурност през 2019 г.  

Представители на МВнР взеха участие и във Втория подготвителен комитет 
за Конференцията-преглед по Договора за неразпространение на ядрено оръжие 
(ДНЯО, 23 април – 4 май 2018 г), където България направи три изказвания (общ 
дебат, Клъстъри 1 и 3).  

Редовно бяха изразявани българските национални позиции по основните 
въпроси в Конференцията по разоръжаване (КР). От българската табелка бяха 
направени изказвания от името на ДЧ на ЕС относно сирийското председателство 
на КР. 

Страната ни зае активна позиция и в рамките на редица международни форми 
и по отделни регионални въпроси на разпространението на ОМУ. Българска 
делегация взе участие в Политическа конференция по линия на Инициативата за 
защита от разпространение на оръжия за масово унищожение (PSI), 15-16 май 2018 
г., Париж, Франция. В рамките на конференцията, Република България се 
присъедини към четири съвместни изявления от името на държавите, участващи 
в PSI. С присъединяването си към съвместно изказване на държавите, участващи в 
PSI, в подкрепа на резолюции 2375 и 2397 на СС на ООН, приети по повод 
последните ядрените и балистични опити на Корейската народнодемократична 
република (КНДР), поема политически ангажимент да се придържа към 
изпълнението на резолюциите, като особен акцент се поставя върху пресичането 
на трансфера по море на изделията, попадащи в обхвата на резолюциите. 

В областта на неразпространението на конвенционални въоръжения също се 
очертаха известни положителни тенденции. В резултат на усилията на МВнР по 
въпроса с противопехотните мини, собственост на въоръжените сили на 
Република Гърция, находящи се в завод „Миджур“, се очерта възможност за 
решение чрез репатрирането им на гръцка територия.  

Успешно бе завършен процесът по национално докладване в изпълнение на 
чл. 7 на Конвенцията за забрана на противопехотните мини, както и по ежегодния 
въпросник на ОССЕ по ППМ. 

Изпълнен бе ангажимент на Република България по Конвенцията за 
касетъчните боеприпаси, свързан с унищожаване на касетъчните боеприпаси, 
собственост на Република Словения 

МВнР взе активно участие в разработването на проект на Национална 
стратегия за неразпространение на оръжия за масово унищожение и средствата за 
тяхната доставка.  

Беше завършен процесът по годишно докладване в рамките на Конвенцията 
за забрана на биологическите оръжия (КБО) за 2016 г., Конвенцията за забрана на 
химическите оръжия (КЗХО) (информация за Националната програма за защитни 
цели на Република България, съгласно чл. Х от КЗХО), Конвенция по касетъчните 
боеприпаси (ККБ), Отавската конвенция за забрана на противопехотните мини, 
Хагския кодекс за поведение срещу разпространението на балистични ракети, 
Комитет „Цангер”, резолюция 72/20 на Общото събрание на ООН „Обективна 
информация по военните въпроси, включително прозрачност на военните 
разходи”. (периода месец май-месец юни). 

Бяха изготвяни позиции за ежемесечните заседания на РГ към Съвета на ЕС 
CONOP (Неразпространение) и COARM (Контрол на въоръженията). 

В дискусиите по време на двете подготвителни срещи за Четвъртата 
конференция на държавите-страни по Договора за търговия с оръжие (Женева, 
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Швейцария) бяха защитени принципните позиции по ключови елементи от 
българската система за експортен контрол.  

Представители на МВнР взеха участие в Общата работна група на 
Васенаарската договореност (23-24 май, Виена). Като Председател на  Съвета на ЕС, 
България представи общите изказвания от името на държавите-членки на ЕС по 
въпросите на дестабилизиращите натрупвания на конвенционални оръжия в 
източната част на Украйна, по ефективното деактивиране на конвенционални 
оръжия и по кандидатурата на Кипър за присъединяване към режима за експортен 
контрол.  

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. В съответствие с решения на МВК, МВнР 
предприемаше съответните действия.  

 
Участие на България в Организацията за сигурност и сътрудничество в 

Европа и регионални формати и инициативи за сигурност 
ОССЕ 
През първата половина на 2018 г. участието на България във форматите за 

сътрудничество на ОССЕ се подготви и проведе в синхрон с ангажиментите на 
страната ни като член на ЕС и НАТО. Дейността на ОССЕ за поредна година бе 
белязана от атмосфера на засилена конфронтация, станала традиция след 2014 г. и 
незаконното анексиране на Крим. Кризата в Украйна продължи да бъде основната 
разделителна линия.  

Българска делегация взе участие в 28-та Годишна среща за оценка на 
изпълнението на задълженията в областта на политико-военното измерение 
на ОССЕ (AIAM). В рамките на заседанието бе направена оценка на Глобалния 
обмен на военна информация (GEMI), прилагането на Мерките за укрепване на 
доверието и сигурността (МУДС), както и на предложенията за модернизиране на 
Виенския документ (ВД) 2011. 

Подготвено бе българското участие в Годишната конференция-преглед на 
ОССЕ по въпросите на сигурността (ASRC). Във фокуса на дискусиите бяха най-
сериозните предизвикателства пред сигурността в пространството на ОССЕ - 
ситуацията в Украйна, Структурираният диалог по настоящите и бъдещите 
предизвикателства и рискове за сигурността в пространството на ОССЕ, 
конфликтите в региона на ОССЕ, контролът на конвенционалните въоръжения, 
мерките за укрепване на доверието и сигурността, транснационалните заплахи и 
миграцията. Годишната конференция-преглед потвърди, че политико-военното 
измерение на ОССЕ продължава да бъде фундаментално за европейската 
сигурност.  

През отчетния период България продължи активното си участие в 
Специалната наблюдателна мисия на ОССЕ в Украйна (СНМ) и Мисията за 
наблюдение на руските контролно-пропускателните пунктове „Гуково“ и 
„Донецк“, съответно с 37 и 2 работещи на терен наблюдатели. МВнР продължи 
последователно да застъпва позицията си за осигуряване на сигурността на 
наблюдателите и безпрепятствения им достъп до цялата територия на Украйна. 

Представител на МВнР взе участие в Петата среща на Неформалната работна 
група по Структурирания диалог за настоящите и бъдещите 
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предизвикателства и рискове пред сигурността в Европа. Основна тема на 
дискусията бе понижаване на риска от случаен военен инцидент и деескалация на 
напрежението в зоната на ОССЕ. Направени бяха конкретни предложения за 
засилване на съществуващите инструменти в тази посока и за сключване на нови 
регионални и двустранни мерки за укрепване на сигурността и доверието. 

През първата половина на 2018 г. са проведени две заседания на Група на 
сходно-мислещите държави за възобновяване на режима за контрол на 
конвенционалните въоръжения (ККВ) в Европа. 

През отчетния период Република България взе участие в Неформални 
консултации по въпросите на предизвикателствата пред прилагането на 
Договора за установяване на режима „Открито небе” (ДОН). В рамките на 
дискусиите бяха обсъдени актуалните проблеми по прилагането на ДОН, както и 
възможностите за предприемане на мерки срещу произволните ограничения на 
наблюдателните полети, налагани от страна на Руската федерация. България 
продължи активното си участие в усилията за връщане на Русия към пълното 
изпълнение на Договора. 

В контекста на ОССЕ, България постави акцент върху взаимодействието 
ЕС-ОССЕ в региона на Западните Балкани с фокус върху приноса на полевите 
мисии на ОССЕ към утвърждаване на демократичните ценности и принципи на ЕС 
в региона. Специално внимание бе отделено на значението на Срещата на върха ЕС-
Западни Балкани за препотвърждаване на взаимния ангажимент за постигане на 
европейска перспектива за всички страни от региона. 

Като председател на Съвета на ЕС, България пое координацията на ДЧ на ЕС в 
Консултативния комитет по управление и финанси на ОССЕ. Председателството 
организира и проведе редовните координационни заседания, представи позиции 
на ЕС пред Консултативния комитет и Подготвителния комитет на ОССЕ по 
въпроси, свързани с бюджета и управлението на Организацията. Бе взето участие 
в 22 срещи на ДЧ на ЕС, 30 заседания във формат 57 ДУ на ОССЕ, редица неформални 
срещи с ограничен кръг от държави, както и в изготвянето и представянето на 40 
изказвания от името на ЕС. 

Представител на МВнР редовно участваше в заседанията на работна група 
„ОССЕ и Съвет на Европа” (COSCE) към Съвета на ЕС.  

През отчетния период МВнР взе участие в организираното от Италианското 
председателство на ОССЕ заседание на Неформалната работна група (НРГ) по 
реформата на бюджетните скали на вноските в ОССЕ (Рим, 25 юни 2018 г.) с цел 
намиране на изход от усложнената ситуация, свързана с изтеклите в края на 2017 
г. скали на вноските.  

Дипломатическата служба оказа съдействие за подготовката и участието на 
Постоянната делегация на Народното събрание на Р България в 27-та 
Годишна сесия на Парламентарната асамблея (ПА) на ОССЕ, както и в различни 
други събития по линия на ПА на ОССЕ. 

Предоставяни бяха становища и позиции по въпроси от дневния ред на ОССЕ 
във връзка с участието на представители на високо и най-високо равнище в 
двустранни срещи и многостранни консултации.  

 
Участие на България в регионални формати за сигурност 
През първата половина на 2018 г. регионалните формати в областта на 

сигурността продължиха да бъдат частично замразени поради усложнената среда 
за сигурност в Черно море. Незаконното анексиране на Крим от Русия и 
увеличаването и модернизацията на руските военни способности на Кримския 
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полуостров задълбочи негативното влияние върху геостратегическия и военния 
баланс в Черноморския регион. 

 България се стреми към намиране на оптимален баланс между 
националните отговорности, съюзническите ни ангажименти в рамките на НАТО и 
ЕС, както и към регионалното сътрудничество, при последователна позиция за 
възстановяване на баланса и стабилността в Черно море с активната роля на НАТО 
и ЕС в региона. 

 Продължава да се изпълнява балансираната политика по отношение на 
процесите в областта на сигурността в Черно море, както и недопускане на 
доминираща роля на която и да е държава в региона.  

 
2. 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. Бяха проведени и 
двустранни срещи с държави по въпроси на ООН, както и срещи с представители на 
други министерства по актуални въпроси от дневния ред на международните 
организации и агенции от системата на ООН. МВнР поддържа редовна 
комуникация с българските дипломатически представителства по тези теми. 

В тази връзка с Председателството на Съвета на ЕС през първата половина на 
2018 г., МВнР бе активно ангажирано в изпълнение на тези функции, както и в 
оказване на съдействие на ресорните министерства в изпълнение на техните 
ангажименти по председателството в контекста на участието на България и ЕС в 
сесии и конференции на ООН, органите на ООН, специализираните организации на 
ООН и други международни организации. 

През отчетния период започна подготовката за участието на страната в 73-та 
сесия на ОС на ООН, както и работа по темите от дневния ѝ ред.  

Представители на МВнР взеха участие в редовните заседания на Работната 
група на Съвета на ЕС по въпросите на ООН (CONUN) – 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 ѝ сътрудници в дейностите по 
поддържане на международния мир и сигурност, защитата на ценностите на 
демокрацията, правата на човека и доброто управление.  

Страната проследява прилагането на визията на новия Генерален секретар 
на ООН за въздигане на дипломацията в полза на мира, съчетаването ѝ с 
концепцията за постигане на устойчивост на мира (sustaining peace), 
реформирането на системата на развитието, и поставянето на превенцията и 
инструментите на превантивната дипломация, каквито са специалните 
политически мисии на ООН, и посредничеството на ООН, в центъра на усилията 
на световната организация за гарантиране на мира и сигурността. България 
активно подкрепя визията на ГС на ООН и съдейства за развитието на капацитета 
на ООН в областта на превантивната дипломация, включително по отношение на 
посредничеството и мирното разрешаване на конфликти.  

Страната проследява и текущия процес на реформи на управлението и на 
оперативните въпроси на ООН в три направления: 1) управление на ООН 
(Секретариата на ООН), 2) стълба „мир и сигурност” на ООН, 3) 
репозициониране на системата на развитието на ООН, без да се засягат 
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хуманитарните аспекти. Процесът е лансиран от Генералния секретар на ООН 
Антонио Гутериш през 2017 г., като трите прегледа се разглеждат като пакет и 
имат за цел укрепване на съгласуваността и спомагане за поставянето на 
превенцията в центъра на усилията за реформиране дейността на ООН и за 
постигането на по-гъвкави и адаптирани към нуждите на терен операции за 
поддържане на мира на ООН (ОПМ).  

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. 

Продължава търсенето на възможности, в координация с Министерството 
на отбраната, за подновяване на участието на военнослужещи в операции по 
поддържане на мира на ООН и за увеличаване на участието в мисии и 
операции на ООН с полицейски служители, което би повишило авторитета на 
страната ни в международен план и би имало положителен ефект по отношение на 
приноса на страната към усилията на международната общност за постигане на 
стабилна среда за сигурност. МВнР допринася с информационно-аналитичен 
принос към формирането на националните позиции в областта на санкционните 
режими на СС на ООН.  Работи се по проект на Постановление на Министерски 
съвет относно създаването на механизъм за междуведомствена координация по 
приемането и прилагането на международни ограничителни мерки. 

Продължиха усилията за намиране на съвместен и адекватен отговор за 
противодействие на тероризма и насилствения екстремизъм. Страната ни 
подкрепи първата съществена реформа, реализирана по инициатива на 
новоназначения генерален секретар Антонио Гутереш в областта на 
противодействието на тероризма, чрез създаването на Служба за борба с 
тероризма на ООН, начело на която застана заместник генералния-секретар 
Владимир Воронков. България продължи да отстоява позицията си за значението 
на осигуряването на силно лидерство в укрепването на координацията и 
осъществяването на изпълнението на Глобалната стратегия за борба с тероризма 
от 2006 г .  

Усилена бе работата за намирането на общо решение в рамките на ООН по 
въпроса, произтичащ от широкомащабните мигрантски и бежанки потоци. 
Периодът на Българското председателство на Съвета на ЕС съвпадна с 
провеждането в Ню Йорк на шестте кръга преговори по изработването на Глобален 
пакт за сигурна, законна и редовна миграция (ГПМ). Близо 90% от позициите на 
ЕС27 бяха отразени в окончателния вариант на ГПМ. МВнР оказа съдействие на 
МВР по време на председателството от техен представител на Работната група на 
високо равнище по убежище и миграция (HLWG), която редовно разглеждаше 
резултатите от преговорите по ГПМ на съвместни заседания с РГ по въпросите на 
ООН (CONUN). 

България продължи да подкрепя концепцията „Отговорност за защита”. 
Страната ни подкрепя визията на новия ГС на ООН, че ОзЗ следва да има по-видимо 
практическо измерение в политиката на Организацията. Застанахме твърдо, наред 
с другите ДЧ на ЕС, зад идеите заложени във визията, включително приоритетното 
място на превенцията.  

 
Координацията на български кандидатури в системата на ООН 
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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.  

През първото полугодие на 2018 г. МВнР издигна българската кандидатура за 
преизбиране за членство в Съвета на Международния съюз по далекосъобщения 
(МСД), Регион „С“, по време на предстоящата Конференция на пълномощните 
представители на МСД, която ще се проведе между 29 октомври и 16 ноември 2018 
г. в Дубай, ОАЕ.  

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

ИКОСОС, функционалните и регионалните комисии към ИКОСОС 
МВнР следеше и анализираше стартиралия 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.  

Министерството предприе действия по разпространение на информация сред 
ресорните български министерства, които имат отношение към изпълнението на 
съответните цели за устойчиво развитие (ЦУР) и техните подцели, както и относно 
прецизиране на ключовата роля на Националния статистически институт в 
процеса по събирането, обработването и докладването на данни за изпълнението 
на Програма 2030 на ООН в национален план. МВнР координира българското 
участие в редица събития на ООН, свързани с устойчивото развитие – 
Политическия форум на високо равнище в Ню Йорк през м. юли 2018 г., форумът 
на ИКОСОС по финансиране на развитието през м. април 2018 г., където участва 
заместник-министър Юрий Щерк, както и подготвителната среща на ИКОСОС в 
Прага „Към устойчиви, гъвкави и включващи общества чрез участие на всички“ 
през м. март 2018 г. 

От особена важност беше участието на ПП-Ню Йорк в Политическия форум 
на високо равнище. Изказването, подготвено от МВнР, демонстрира 
националните ни усилия по изпълнението на Програма 2030 по време на най-
важното събитие за устойчиво развитие на ООН. При подготовката на такива 
събития МВнР периодично изискваше информация от българските ведомства за 
напредъка по изпълнението на ЦУР. 

МВнР осигури представители за отбелязването на 70-годишнината от 
основаването на Дружеството на ООН в България през м. януари 2018 г. и 
организираната от Дружеството обществена дискусия относно изпълнението на 
ЦУР  от България. 

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  и идеята за цялостната реорганизация на 
неговата работа. Специално внимание бе отделено на дискусията и преговорните 
процеси относно очакваната реформа на системата на ООН по развитието и 
привеждането на дейността и програмите на ОС на ООН, ИКОСОС, Политическия 
форум на високо равнище по устойчивото развитие и други органи на ООН, 
свързани с развитието в съответствие с целите на Програма 2030 за устойчиво 
развитие. 

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 2018 г. МВнР продължава да следи 
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дискусията и процеса по предоговаряне на Скалата (методологията) на вноските 
към бюджетите на ООН, като подпомага формулирането и отстояването на 
българската позиция по този важен въпрос. 

Беше осигурено участието на представители в 58-ата сесия на Комитета на 
ООН по програмата и координацията в Ню Йорк, който разглежда бюджетни и 
административни въпроси на органите на ООН. 

Продължи активната работа в рамките на функционалните и 
регионалните комисии на ИКОСОС, в това число координация на позицията на Р 
България и участието в годишните сесии на Комисията по наука и технологии за 
развитие, Комисията по статистика, Комисията по предотвратяване на 
престъпления и наказателно правосъдие, Форума на ООН по горите. МВнР 
допринесе към преговорите и съдържанието на проекторезолюцията „Наука, 
технологии и иновации“ по време на 21-та годишна сесия на Комисията по наука и 
технологии за развитие в Женева. Министерството извърши координация на 
участието на българската делегация в 13-ата сесия на Форума на ООН по горите, 
провела се в Ню Йорк през м. май 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. МВнР извърши 
координационни действия по осигуряване на българско участие в 80-та сесия на 
Комитета по вътрешен транспорт на ИКЕ през м. февруари 2018 г., както и в други 
експертни органи на ИКЕ. 

 
Участие в програмите и фондовете на ООН  
През първата половина на 2018 г. МВнР продължи да следи дейността на 

борда на ПРООН/УНФПА/УНОПС/UN Habitat 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. МВнР предостави становища по проекти за 
меморандум между УНФПА и български министерства, в т.ч. ММС и МТСП. 
Проведени бяха срещи с регионалния директор за Източна Европа и Централна 
Азия за УНФПА, а постоянният ни представител към ООН в Женева прие да е 
председател на Регионалната конференция за преглед на изпълнението на 
Програмата за действие на УНФПА, планирана да се проведе през октомври 2018 г. 
в Женева. 

Продължи активното съдействие на Министерството на околната среда и 
водите (МОСВ) по въпроси, свързани с участието на България в работата на ЮНЕП 
и на многостранните екологични конвенции (общо над 20), администрирани от 
ООН, ЮНЕП или със самостоятелен статут. 

Сред екологичните конвенции, особено внимание бе отделено на Рамковата 
конвенция на ООН за изменение на климата (РКООНИК) като МВнР съвместно 
с МОСВ участваше в подготовката и участието на български делегации в сесиите на 
нейните органи. Представител на МВнР, заедно с делегация на МОСВ, участва в 3-
те подготвителни органа на страните-членки на Рамковата конвенция на ООН по 
изменението на климата в Бон, ФР Германия през май 2018 г.. С особено внимание 
се следеше развитието на преговорите по операционализирането на 
Споразумението от Париж по климата. През м. юни 2018 г. МВнР осъществи 
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координация участието на заместник-министъра на околната среда и водите в 9-
тия Петербургски диалог по климата в Берлин, ФР Германия (17-19 юни 2018 г.). 

МВнР следеше и координираше съвместно с МОСВ преговорния процес по 
инициативата  за създаване на Глобален пакт за околната среда, като през м. май 
2018 България се присъедини като съавтор на приетата от ОС на ООН резолюция 
относно  предстоящото развитие на тази инициатива.  

МВнР взе участие в Световния градски форум (по линия на UN Habitat) в 
Куала Лумпур в Малайзия през м. февруари 2018 г. Българската делегация беше 
водена от Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и 
благоустройството. 

 Заместник-министър Юрий Щерк взе участие в Конференция на министерско 
равнище за мобилизиране на финансова подкрепа за Агенцията на ООН за 
подпомагане и строителство за палестинските бежанци (UNRWA) през м. март 2018 
г. и заяви принос от България в размер на 70 000 евро. 

 
 
Участие в специализираните агенции към ООН и в други международни 

организации, форуми и конференции 
 През първото полугодие на 2018 г. МВнР работи по издигнатата от МТИТС 

българската кандидатура за преизбиране за членство в Съвета на 
Международния съюз по далекосъобщения (МСД) от Регион „С“. Представител 
на МВнР взе участие в Годишната сесия на МСД през м. 2018 г. в Женева. 

В МВнР бе проведена среща с Генералния секретар на Световната 
организация по туризъм на ООН (СОТ) през м. февруари 2018 г., на която бе 
обсъдено двустранното сътрудничество. През м. юни 2018 г. със секретариата на 
СОТ бяха обсъдени възможности относно разширяване на взаимодействието 
между Р България и СОТ в трети страни по линия на Българската помощ за 
развитие. Беше оказано съдействие по компетентност при изпращане на поканите 
до съответните министри на туризма от  ДЧ  на СОТ и други държави  за участие в 
Международния конгрес на световните  цивилизации и древни маршрути,  който 
ще се проведе през ноември т.г. в София. 

Съвместно с Патентното ведомство на България бе осъществена координация 
по посещението на генералния секретар на Световната организация по 
интелектуална собственост /СОИС/   Франсис Гъри  в България и участието му в 
международна конференция, организирана съвместно Патентното ведомство и 
СОИС. Представител на МВнР участва в 35-а сесия на Междуправителствения 
комитет по интелектуална собственост и генетични ресурси, традиционни знания 
и фолклор на СОИС през м. март 2018 г. 

МВнР продължи да оказва съдействие по съгласуване на текста и сключване 
на споразумение за изграждане на Субрегионално техническо звено в гр. Бургас за 
оказване на съдействие на операциите по проект BlackSea4Fish, който се 
осъществява от Организацията на ООН по прехрана и земеделие (ФАО). МВнР 
участва в съгласуването на българската позиция за избора на нов генерален 
секретар на ФАО. 

МВнР участва в съгласуването на българската позиция за избора на втори 
вицепрезидент на Световната метеорологична организация. 

 МВнР съгласува българската позиция по кандидатурите за Съвета на 
Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО), по 
време на изборите в рамките на предстоящата в края на 2019 г. Асамблея на ИКАО.  
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МВнР оказа координационно съдействие на представител на ДП Лондон чрез 
съгласуване на българската позиция между ПП Брюксел, МТИТС и ИА „Морска 
администрация“ за участие в 72-та Сесия на Комитета по опазване на морската 
среда към Международната морска организация (ИМО), през м. 2018 г. в Лондон. 
Оказано бе и съдействие за участието на представител на ДП – Лондон във Форум 
по морските въпроси през м. април 2018 г. в Малайзия. 

МВнР извърши подготовка на участието на българската делегация в 26-ия 
икономически и екологичен форум на ОССЕ, провел се във Виена през м. януари 
2018 г. През м. май 2018 г. МВнР даде принос към подготовката на участието на 
постоянния представител на България във Виена във Втората подготвителна 
среща на Икономическия и екологичен форум на ОССЕ във Венеция, Италианска 
република, както и към проекторезолюцията „Насърчаване на цифровата 
икономика в интерес на осигуряването на икономически растеж в зоната на ОССЕ“, 
за обсъждане в рамките на Годишната сесия на ПА на ОССЕ. През м. юни 2018 г. 
министерството изготви становища и по други проекти на резолюции, които бяха 
разглеждани в рамките на Годишната сесия на ПА. 

 Съвместно с Държавното предприятие „Пристанищна инфраструктура” 
МВнР продължи да следи процеса по предстоящото трансформиране на 
Международната асоциация на фаровите администрации (IALA) в 
междуправителствена организация. 

 МВнР участва в съгласуване на българската позиция за предстоящия през м. 
септември 2018 г. избор на изпълнителен директор на Международната 
организация по какаото. 

 МВнР извърши координиране на позицията на България, съвместно с МЗХГ 
и Изпълнителната агенция по лозата и виното, по процеса на избор на нов 
генерален директор на Международната организация по лозарство и 
винарство (OIV).  

 Съвместно с Министерство на икономиката,  бе координирана позицията за 
избора на домакин на  Международно изложение World Expo 25, като с решение 
на Министерския съвет бе взето решение да подкрепим кандидатурата на 
Азербайджан. 

 МВнР координира участието на българската делегация в Световния форум 
по водите в Бразилия през м. март 2018 г. 

 МВнР оказа съдействие на МОСВ за осигуряване на пълномощни за участие 
на българската делегация в 6-та Пленарна сесия на Междуправителствената 
платформа за биологично разнообразие и екосистемни услуги (IPBES), Меделин, 
Колумбия, през м. март 2018 г. 

 МВнР координира и позицията ни по единната кандидатура на ДЧ на ЕС за 
кандидат за генерален директор на Международната митническа организация. 

 
 
3. Дейности в областта на правата на човека 

 
Председателство на България на Съвета на Европейския съюз 
За периода януари-юни 2018 г. Работна група „Основни права, гражданство 

и свободно движение на хора“ (FREMP) проведе четири редовни заседания (26 
февруари, 21 март, 25 април и 12-13 юни), председателствани от България, както и 
двустранни преговори в Брюксел с държавите членки на ЕС и с Европейската 
комисия (17-19 януари). Основен акцент в дейността на работната група беше 
досието, свързано с изработване на вътрешни правила за разпределяне на 
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компетентността на ЕС и държавите членки (Кодекс на поведение) за прилагане на 
Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и 
домашното насилие. В рамките на координацията за заседанията на групата беше 
осъществено много успешно сътрудничество с Агенцията на ЕС за основните права 
(FRA), като важен партньор на председателството в областта на правата на човека 
в ЕС, което получи висока оценка от Агенцията и държавите членки на заседанието 
на лицата за контакт във Виена през м. април. България даде тласък на 
преговорите за разширяване на  мандата на Агенцията на основата на доклада от 
независимата оценка на FRA, който беше обсъден на заседанието на FREMP през м. 
февруари с участието на директора,  Майкъл О‘Флаерти и представители на ЕК. 

На 16-17 април 2018 г. в София МВнР бе домакин на неформалното 
заседание  на Работна група на Съвета на ЕС по правата на човека (COHOM), 
като част от календара на събитията по време на Българското председателство на 
Съвета на ЕС. В рамките на заседанието бяха обсъдени  три основни групи въпроси 
– правата на детето, равенството на половете и предизвикателствата в 
сферата на правата на човека в международен контекст. От българска страна 
бе отбелязано приоритетното значение, което се отдава на равенството между 
жените и мъжете във всички нива и сфери на обществения живот, а така също и на 
овластяване на жените и момичетата, наравно с изкореняването на насилието, 
основано на пола. Беше подчертана необходимостта от укрепване на постиженията 
в системата на ООН за насърчаване и защита на правата на човека, което е и от 
ключово значение за отстояването на принципите, залегнали в основата на 
външната политика на ЕС в областта на правата на човека. 

На съвместното заседание на работните групи COHOM и FREMP (13 юни) 
дебатът се съсредоточи върху постигането на съответствие между вътрешните и 
външните измерения на правата на човека в областта на свободата на религията 
и убежденията с акцент върху противодействието на антисемитизма и 
мюсюлманската омраза. Като принос на Председателството към темата бяха 
отчетени проведената на 15 май в Брюксел първа среща на национални 
координатори по борба с антисемитизма от страните-членки на ЕС и страните-
кандидатки по покана на българското председателство, където участие взе и 
координаторът на ЕК за борба с антисемитизма, както и проведеният в София на 
22-23 май семинар по въпросите на Холокоста и борбата с антисемитизма, речта на 
омразата и престъпленията от омраза, в който участие взеха ДЧ, страните-
кандидатки, представители на Международния алианс за възпоменание на 
Холокоста, Европейска комисия срещу расизма и нетолерантността на Съвета на 
Европа, Агенцията на Европейския съюз за основните права и Бюрото за 
демократични институции и права на човека на ОССЕ. 

В периода януари-юни 2018 г. представители на МВнР взеха участие в 
редовните срещи на работна група „ОССЕ и Съвет на Европа” (COSCE). На тях бяха 
обсъдени въпроси, свързани с актуалната политическа и финансова криза в Съвета 
на Европа (СЕ), различните позиции относно неизяснения статус на 
представителите на Руската федерация в Парламентарната асамблея на СЕ, както 
и теми, свързани с нивото на опазването на правата на човека в отделните 
държави. В частност беше дискутирано продължаващото влияние на бежанската 
криза, популизма и застрашената свобода на словото и журналистиката в 
европейските държави.  

На 8 май 2018 г.  Екатерина Захариева, заместник министър-председател по 
правосъдната реформа и министър на външните работи, проведе среща с 
представители на Комисията на епископските конференции (СОМЕСЕ) и 
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Конференцията на европейските църкви (СЕС). Обмяната на мнения между 
СОМЕСЕ и СЕС от една страна и държавата-председател на Съвета на Европейския 
съюз от друга е традиционно събитие, в отговор на необходимостта от активен 
диалог между ЕС и църковните организации по актуални теми. По време на 
срещата бяха обсъдени проблемите, свързани с поддържането на мултикултурна 
среда, свободата на религиозните убеждения, предизвикателствата на миграцията 
и интеграцията на държавите от Западните Балкани. 

В областта на политиката на ЕС „Миграция и бежанци през м. януари бе 
подготвено участието на министър Захариева пред комисията „Развитие” на 
Европейския парламент на 24 януари, където предостави тезиси по въпросите на 
правата на бежанците и провежданата в това отношение национална политика. 
Последното допринесе за доброто представяне на България като председател на 
Съвета на ЕС. 

МВнР, със съдействието на МВР, ДАБ и Дирекция „ООН и СзР, изработи 
коментари на Българското председателство на Съвета на ЕС по препоръките на 
МОМ и ВКБООН към председателството за целите на представянето им в 
Делегацията на ЕС в Женева. С последното заложените в областта на миграцията и 
бежанците приоритети бяха аргументирано представени, както и националните 
ни позиции по повдигнатите от международните организации актуални 
международни проблеми изложени и защитени. 

На 20 юни 2018 г. Българското председателство бе домакин на дискусия на 
тема „Инвестиране в децата в контекста на следващата Многогодишна 
финансова рамка на ЕС“. Събитието бе организирано от ПП на РБ към ЕС в 
Брюксел, съвместно с Офиса на УНИЦЕФ в Брюксел. Целта на срещата бе да 
привлече вниманието на ДЧ и на ЕК върху необходимостта от реализиране на 
поетите юридически задължения и политически ангажименти в областта на 
правата на детето, вкл. чрез адекватно финансиране на съответните дейности в 
рамките на следващата МФР. Приоритетите и постиженията на България в 
областта на правата на детето бяха представени от  Лилия Стоянович, генерален 
директор на ГД „Европейски фондове, международни програми и проекти“ на 
МТСП. От името на коалиция от организации на гражданското общество, НПО “Save 
the Children” формулира конкретни препоръки към ДЧ/ЕС. 

 
Присъединяване на България към Международния алианс за 

възпоменание на Холокоста (МАВХ) 
За периода януари-юни 2018 г. българската делегация към МАВХ активно 

работи в посока успешното присъединяване на страната към Алианса. От особено 
значение бе участието на делегацията в редовната пленарна сесия на МАВХ, 
състояла се между 28 и 31 май 2018 г. в Рим, където бе дадена висока оценка за 
извършената от България работа по засилване на възпоменанието, изучаването и 
изследването на Холокоста и в борбата с антисемитизма. На тази основа, на 30 юли 
2018 г. България представи официално своята кандидатура за пълноправно 
членство в МАВХ с писмо от министъра на външните работи Екатерина Захариева 
до италианското председателство на МАВХ и попълнен въпросник „Кандидатура за 
членство – Основно проучване“ със съответните анекси (67 стр.). Кандидатурата 
ще бъде разгледана разгледана на следващата пленарна сесия на МАВХ на 26-30 
ноември т.г. във Ферара, Италия. 

 
Съвет на Европа 
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На 21-22 март, представител на МВнР участва в среща на Редакционна група 
по въпросите на алтернативите на задържане и търсещите убежище 
мигранти (DH-MIG), чиято работа е насочена към създаване на наръчник относно 
алтернативите на задържането на мигранти и лица, търсещи убежище. 
Наръчникът трябва да подпомогне практическата работа на държавните 
служители, изпълняващи функции, свързани със задържането на лицата. 

На 3-5 април, представител на МВнР участва в третата среща на Редакционна 
група II, посветена на последващите действия в резултат на доклада на 
Управителния комитет за дългосрочното бъдеще на Европейската конвенция 
за правата на човека (DH-SYSC-II). По време на срещата бе обсъдена практиката на 
Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), свързана с приложението на 
Конвенцията извън територията на държавите-страни по нея, както и тяхната 
отговорност в следствие на това приложение. Резултатите от работата на DH-SYSC-
II следва да подпомогнат развитието на юриспруденцията на ЕСПЧ и 
предотвратяването на противоречиви решения, както и изясняването на 
границите на юрисдикцията на различните международни правораздавателни 
органи в областта на правата на човека.  

На 19-22 юни се състоя редовна 89-та пленарна среща на Управителния 
комитет по правата на човека към Съвета на Европа (CDDH). На нея бяха 
обсъдени и приети коментари на държавите-членки по отношение на препоръките 
на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) във връзка с изготвяне 
на конвенция за професията на адвоката, ограничаване на търговията със стоки, 
използвани за изтезания и налагането на смъртно наказание, лица, лишени от 
свобода и страдащи от увреждания. Бе разгледан и напредъкът в работата на 
отделните комитети и работни групи в областта социалните права, свободата на 
изразяване, миграцията, държавните институции и системата на Европейската 
конвенция по правата на човека. 

 
Дейност по линия на правата на човека в рамките на ООН 
37-та сесия на Съвета по правата на човека (СПЧ) се проведе в Женева от 

26 февруари до 23 март 2018 г. В Сегмента на високо равнище участваха 95 
представители на най-високо и високо равнище на държавите-членки на ООН. По 
време на сегмента внимание привлече изказването на  Лиляна Павлова, министър 
на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г. МВнР бе представено на 
ниво генерален директор по глобалните въпроси. ПП-Женева подготви и съгласува 
изказванията от името на Европейския съюз по три от 10-те точки от дневния ред 
на сесията на СПЧ. Важен успех на България в национално качество бе одобрената 
наша инициатива за провеждане през 2019 г. на панелна дискусия и приемане на 
резолюция по темата за овластяване на децата с увреждания чрез включващо 
образование. 

В периода 12 – 23 март 2018 г. в Ню Йорк бе проведена 62-та сесия на 
Комисията по положението на жените – една от най-старите и авторитетни 
функционални комисии на ИКОСОС и основен орган на ООН в областта на 
равнопоставеността на половете и овластяването на жените и момичетата. 
България беше представена на високо ниво в сесията по линия на събитията в 
календара на българското председателство на Съвета на ЕС. Българската 
делегация беше ръководена от  Зорница Русинова, заместник-министър на труда и 
социалната политика. 

В периода 7-18 май 2018 г., в Женева, се състоя 30-та сесия на Работната 
група за Универсалния периодичен преглед (УПП) на Съвета по правата на 
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човека на ООН. България направи изказвания в рамките на УПП на Германия, 
Канада, Руската федерация, Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан, Буркина 
Фасо, Камерун и Куба. 

В периода 12-14 юни 2018 г. в Централата на ООН в Ню Йорк под 
председателството на България беше проведена 11-та сесия на 
Конференцията на държавите страни по Конвенцията по правата на хората 
увреждания. Конференцията представлява най-мащабният и значим глобален 
форум по правата на хората с увреждания. България беше председател на 
Конференцията за периода 2017 - 2018 г. и в това си качество имаше основна роля 
за подготовката, организацията и провеждането на 10-та и на 11-та сесии на 
Конференцията и допринесе за техния значителен успех чрез осигуряване на 
пълноценно и ефективно участие на всички заинтересовани страни (над 1500 
участници) - държавите, системата на ООН, хората с увреждания и техните 
представителни организации, правозащитници, гражданското общество, 
национални институции по правата на човека, международни организации и 
други. 

38-та редовна сесия на СПЧ се проведе в Женева от 18 юни до 6 юли 2018 г. 
В качеството си на Председател на Съвета на ЕС България подготви и направи 
изказвания от името на ЕС и неговите държави членки по т. 3 и т. 5 от дневния ред 
на сесията, и представи изказванията от името на ЕС по т. 2, т. 4 и т.6. На 19 юни 
2018 г. САЩ обявиха решението си за напускане на СПЧ, поради липсата на реформи 
в този орган. По инициатива на Българското председателство на Съвета на ЕС, на 
20 юни 2018 г. посланик Деяна Костадинова направи изказване, от името на ЕС, в 
което бе изтъкнато, че в продължение на дълги години Съединените щати са били 
силен партньор на ЕС в СПЧ и бе изразено съжаление за напускането от САЩ на 
Съвета. 

 
Кампании за избирането на български кандидати за членове на органи и 

организации на ООН в областта на правата на човека 
През първата половина на 2018 г. се проведе последната, успешна фаза на 

кампанията за избирането на Геновева Тишева за член на Комитета на ООН за 
премахване на дискриминацията по отношение на жените (CEDAW) за 
периода 2019-2022 г. На 7 юни, в Ню Йорк Г. Тишева бе избрана с гласовете на 148 
страни (от 189 възможни) по време на 20-та конференция на държавите-страни по 
Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по 
отношение на жените. Изборът на българския кандидат стана възможен след 
усилената работа на ръководството на МВнР и всички дипломатически 
представителства на България, които активно представяха българското 
предложение. Избирането на български експерти – през 2016 г. в Комитета за 
правата на детето и през 2018 г. в Комитета за премахване на дискриминацията по 
отношение на жените, допринася за утвърждаване на международния авторитет 
на страната ни в областта на правата на човека и осигурява допълнителни 
възможности за подобряване на сътрудничеството с тези контролни механизми. 

Върховен комисар на ООН за бежанците (ВКБООН) 
В периода м. февруари – м. юли в изпълнение на Декларацията от Ню Йорк за 

бежанците и мигрантите (2016 г.) под ръководството на ВКБООН и се проведоха 
шест кръга формални консултации с държавите-членки на ООН по изработването 
на Глобален пакт за бежанците. МВнР подготви и аргументирано представи 
българските позиции, голяма част от които бяха отразени във финалния текст на 
ГПБ. Особен успех имаше отстояването на предложенията ни относно разширяване 



80 
 

на кръга от области, в които са застъпени правата на хората с увреждания, както и 
засилването на принципа на националното начало като определящ в случите на 
намеса на международните организации и други държави-членки. 

Международна организация по миграция (МОМ) 
През м. януари  бе подготвена срещата на заместник-министър председател 

по правосъдната реформа и министър на външните работи,  Екатерина Захариева, 
със заместник-генерален директор на Международната организация по миграция,  
Лаура Томпсън. В рамките на срещата бяха обсъдени въпроси на сътрудничеството 
на България с МОМ, приоритетите Българското председателство на Съвета на ЕС, 
преговорите по изработването на Глобален пакт на ООН за сигурна, редовна и 
законна миграция, както и други актуални проблеми, свързани с мигрантската и 
бежанска криза.  

През м. април бе изготвена позиция на България за участие в тематичните 
координационни съвещания на ДЧ на ЕС в Ню Йорк по очерталите се като 
„проблемни въпроси“ в преговорите по текста на Глобалния пакт за сигурна, 
редовна и законна миграция. Последното допринесе за активното участие на 
българската страна и успешно съчетаване на националния интерес на България в 
областта и ролята й на настоящ председател на Съвета на ЕС. 

В отчетния период, бе изготвен и отговорът на България до ГС на ООН по 
Резолюция 72/179 на ОС на ООН за права на мигрантите, като в документът бяха 
отбелязани и постиженията на България в гарантирането на правата на 
мигрантите. 

 
Сътрудничество със Световната здравна организация (СЗО) 
МВнР в сътрудничество с експерти Министерството на здравеопазването 

координира съгласуването на българските позиции във връзка с темите в дневния 
ред на 142-та сесия на Изпълнителния съвет на СЗО (Женева, 22-27 януари 2018 г.) 
и със 71-та сесия на Световната здравна асамблея (СЗА) (20-26 май 2018 г., в 
Женева), в т.ч . позиции по някои политически въпроси от дневния ред на СЗА – 
участие на Тайван като наблюдател във форума, проект на решение „Здравните 
условия в окупираните палестински територии, включително Източен Йерусалим 
и окупираните Сирийски Голански възвишения“. Делегацията, водена от 
министъра на здравеопазването, включваше и представители на МВнР.  По време 
на дебатите в Комитет А и Комитет Б България представи позицията на ЕС по 12 
експертни теми от дневния ред, както и в общия дебат, като България участва като 
член на Общия комитет на 71-вата СЗА. 

 
Международна организация на труда (МОТ) 
Националната тристранна делегация, ръководена от министъра на труда и 

социалната политика, и включваща представители на правителството (МТСП, 
МВнР), на организации на работодателите и на работниците и служителите, 
участва в 107-та редовна сесия на Международната конференция по труда (МКТ) – 
28 май-8 юни 2018, Женева. За първи път дискусия проведе новосформираният 
Комитет относно създаването на международен стандарт за насилието на 
мъжете и жените на работното място. В рамките на сесията на МКТ България, в 
качеството си на председател на Съвета на ЕС, съпредседателства, заедно с 
Европейската комисия, координационните срещи на ЕС, участва в изготвянето на 
изказванията и ги представи по време на заседанията на Комитетите. По време на 
сесията, съгласно правилата на работа на комитета, бе постигнато съгласие 
относно структурата на новия документ (конвенция или препоръка) като 
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преговорите по същество ще продължат по време на юбилейната 108-а сесия на 
МКТ – 10-21 юни 2019 г., Женева. 

 
Детски фонд на ООН – УНИЦЕФ 
Бяха подготвени опорни точки за разговор и справочни материали за срещата 

на президента на Република България  Румен Радев с  регионалния директор на 
УНИЦЕФ за Европа и Централна Азия,  Афшан Кан (17 април 2018 г.). България и 
УНИЦЕФ споделят обща позиция за необходимостта от постигането на 
устойчивост в образователния процес на всички деца, както и за гарантирането на 
приобщаващо образование за децата с увреждания. Обсъдени са приоритетните 
области за партньорство, определени в Програмата на УНИЦЕФ за България в 
периода 2018 – 2022 г., които ще фокусират съвместните усилия в ранното детско 
развитие и системата за публична грижа за деца, приобщаващото предучилищно и 
училищно образование, превенцията на насилието, защита на жертвите и достъп 
до правосъдие за всички деца, насърчаването на правата на детето в България и по 
света. 

На 8 май 2018 г. заместник министър-председателят по правосъдната 
реформа и министър на външните работи,  Екатерина Захариева, прие на среща  
Мария Хесус Конде, представител на УНИЦЕФ за България, по повод приключване 
на нейния мандат.  Конде бе удостоена с почетния знак „Златна лаврова клонка”  на 
МВнР и грамота за нейната активна работа за подобряване благосъстоянието на 
децата в България и за плодотворното ѝ сътрудничество с националните 
институции по отношение на политиките и програмите за закрила и насърчаване 
на правата на децата. 

На 2 юли 2018 г. д-р Джейн Муита, новоназначен представител на УНИЦЕФ за 
България, връчи акредитивните си писма на заместник-министър Юрий Щерк. В 
разговора от българска страна бе изтъкнат постигнатия от България през 
последните години напредък по отношение на реформата на грижата за децата, в 
това число процеса на деинституционализация. Отбелязано бе, че България има 
ползотворно  сътрудничеството с офисите на УНИЦЕФ в Армения и Грузия. От своя 
страна,  Муита сподели впечатления за активната работа на офиса на УНИЦЕФ в 
Брюксел и много доброто му сътрудничество с ППРБЕС, в това число и по време на 
българското председателство на Съвета на ЕС. 

 
Офис на ООН по наркотици и престъпност (UNODC) 
От 12 до 16 март 2018 г. във Виена, Австрия, се проведе 61-та редовна 

годишна сесия на Комисията по наркотични вещества (КНВ) на ООН, като 
България участва в качеството си на Председател на ЕС. В преговорите по 
текстовете на резолюциите българската страна защитаваше съгласуваните и 
утвърдени позиции на ЕС, а именно – включване на повече препратки към 
Заключителния документ от UNGASS 2016, представляващ най-скорошния 
консенсус на международната общност по тази тема, ограничаване на препратките 
към Политическата декларация от 2009 г. и Плана за действие от 2014 г., 
включване на повече препратки към правата на човека и Дневния ред за устойчиво 
развитие. 

 
Борба с трафика на хора 
В резултат на усилията на българското правителство и българските 

държавни институции за противодействие на трафика на хора и положените 
отчетния период усилия на МВнР за видимост и добро представяне,  в Доклада за 
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2017 г. на Държавния департамент на САЩ за трафика на хора (Trafficking in Persons 
Report 2018) от м. юни 2018 г. България бе поставена във „втора група“ страни 
(през предходните три години поред е поставяна във „втора група/специално 
наблюдение“).  

През м. януари МВнР предостави за становище и обобщи коментарите на 
българските институции във връзка с публикуването на данни на Службата на 
ООН по наркотици и престъпност във връзка с трафика на мигранти в България, 
с което допринесе за обективността на направените от Службата заключения.  

МВнР участва на ниво заместник-министър и в първото за годината заседание 
на Националната комисия за борба с трафика на хора към Министерския съвет 
(29 март 2018 г.). 

 
МКЧК и международното хуманитарно право 
МВнР продължава дейността си по подготовката на създаване на 

Национален комитет по международно хуманитарно право (НК/МХП) в 
България, в т.ч чрез сътрудничество с Министерство на отбраната и Българския 
червен кръст за изготвяне на пакет документи за внасяне в МС за създаването му. 
На 14 март 2018 г. дипломати от МВнР се срещнаха с представители на 
Международния комитет на Червения кръст и на БЧК, за да обсъдят въпроси на 
сътрудничеството по хуманитарни въпроси и планираното създаване у нас на 
национален комитет по хуманитарно право. 

 
Наблюдение на избори по линия на ОССЕ/БДИПЧ 
Отдел МХО на МВнР съдейства за изпращането на един краткосрочен 

наблюдател за участие в мисията на Бюрото за демократични институции и 
правата на човека на ОССЕ (ОССЕ/БДИПЧ) за президентски избори в Русия на 18 
март 2018 г. и двама краткосрочните наблюдатели за предсрочните президентски 
избори в Азербайджан на 11 април 2018 г., което потвърди дълготрайният 
ангажимент и принос на Република България към мисиите на ОССЕ/БДИПЧ. 

От 28 до 29 юни 2018 г. във Варшава, Полша, се проведе първата среща на 
лицата за контакт с ОССЕ/БДИПЧ по отношение на международното наблюдение 
на избори. Бяха обсъдени предизвикателствата и добрите практики, свързани с 
командироването от страните участнички в ОССЕ на дългосрочни и краткосрочни 
наблюдатели за участие в мисиите на ОССЕ/БДИПЧ, в това число начините за 
ефективната им подготовка преди включването им в мисиите. Бе направен преглед 
на мерките за насърчаване на професионална работна среда по отношение на 
дейностите, свързани с наблюдението на избори. Разгледани бяха процесът, 
подборът и регистрацията на наблюдателите, както и работата на лицата за 
контакт с електронната база данни на ОССЕ/БДИПЧ. Бяха представени също 
Кодексът за поведение и Ръководството за професионална работна среда. Бе 
поставен акцент на недопускането, противодействието, сигнализирането и 
санкционните последици при случаи на насилие и/или сексуално насилие по време 
на мисии за наблюдение на избори. 

 
ЮНЕСКО 
В изпълнение на приоритетните дейности в рамките на Програма № 7 

„Многостранно сътрудничество”, през първото полугодие на 2018 г. 
Секретариатът на Националната комисия за ЮНЕСКО продължи своята 
координационна дейност като: 
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Съдейства за участието на българска делегация, ръководена от заместник 
министър-председателя Валери Симеонов, на проведената 42-та сесия на 
Комитета за световно наследство (Бахрейн, 24 юни-4 юли), участва делегация, 
и приемането на текст на Резолюция 42 COM/7В.72 относно обекта в списъка на 
ЮНЕСКО за световното културно наследство „Национален парк Пирин“, 
благоприятен за парка и страната.  

На 204-та сесия на Изпълнителния съвет на ЮНЕСКО – първа за България 
като новоизбран член (2017-2021), - българската делегация участва активно при 
обсъждането на приоритетните цели и задачи, които стоят пред ЮНЕСКО: 
продължаване на започната реформа, необходимостта от по-голямата синергия 
между програмите с оглед по-ефективното разпределение на човешки и 
материални ресурси, стратегическите промени в Организацията, опазването на 
световното културно наследство, водещата роля на ЮНЕСКО и ефективното 
сътрудничество с ООН по изпълнение на Резолюции 2347 и 2199, осъществяване 
на Целите на устойчивото развитие до 2030 с акцент върху Цел 4 – образование за 
устойчиво развитие, опазването на образованието и образователните институции 
в случаи на конфликти, ролята на гражданския сектор в изпълнение на програмите 
на ЮНЕСКО.  

След проведен конкурс, с консенсус бе избран нов изпълнителен директор на 
Регионалния център, категория 2 на ЮНЕСКО, за нематериално културно 
наследство за ЮИЕ. Конкурсът бе проведен от Изпълнителния съвет на Центъра, 
чийто председател към момента бе началникът на отдел „ЮНЕСКО” в МВнР в 
качеството му на Главен секретар на Националната комисия за ЮНЕСКО.   

Секретариатът на Националната комисия за ЮНЕСКО  активно подпомага 
ресорните ведомства при осъществяване на програмите и приоритетите на 
ЮНЕСКО.  

 
Международна организация на франкофонията 
В изпълнение на ангажиментите на България като член на Международната 

организация на Франкофонията, на 19.02.2018 г. МВнР бе домакин на 
организираната от Регионалното бюро на МОФ за ЦИЕ Годишна регионална среща 
на националните кореспонденти на Франкофонията в страните от Централна и 
Източна Европа, членки на Международната организация на Франкофонията 
(МОФ). Участваха и представители на министерствата на образованието на 
страните, както и представители на централната администрация на МОФ в Париж 
и на Франкофонския регионален център за ЦИЕ. Бе обсъдена и новата 
четиригодишна регионална програмна рамка на МОФ за периода 2019-2022 г., 
както и предложения за осъществяване на дейности и проекти по програмите.  

Месец март бе честван като „Месеца на Франкофонията“ под надслов 
„Френският език, наша връзка за действие”, а събитията свързани с него бяха 
координирани съвместно с председателя и заместник-председателя на 
Парламентарната асамблея на Франкофонията.  

МВнР и Университетската агенция на Франкофонията /УАФ/  постигнаха 
предварително съгласие по текст на нова Спогодба за функционирането на 
Франкофонския институт за администрация и управление в София, в т.ч. и промяна 
на наименованието на института. 

 
Други въпроси по правата на човека 
През м. февруари 2018 г. Народното събрание прие Законопроект за 

изменение и допълнение на Закона за омбудсмана. Промените бяха внесени от 
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Министерския съвет, по инициатива на МВнР и МП. Предложените промени дават 
възможност на националния омбудсман да работи в съответствие с най-високите 
съвременни стандарти в осигуряването на ефективна защита на правата на 
българските граждани, в съответствие с текстовете в Конституцията на Република 
България. Те предвиждат включването на изрична разпоредба, според която 
омбудсманът защитава и насърчава правата на човека и основните свободи, както 
и правомощието да разглежда жалби на гражданите срещу действия и бездействия 
от страна на частния сектор, което е важна част от неговия мандат. Измененията 
ще отговорят на препоръките на Подкомитета на ООН по акредитацията и ще дадат 
възможност на институцията на Омбудсмана да кандидатства за акредитация със 
статут „А“, съгласно Парижките принципи 

 
4. Международно право и юридически въпроси 
Обезпечаване на засиленото участие през 2018 г. по линия на заседания на 

работни групи на ЕС   
По време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз в 

периода 1 януари – 30 юни 2018 г. в Брюксел се състояха две заседания на Работна 
група „Международно публично право” (COJUR) по актуални въпроси от сферата 
на международното публично право, в т.ч. имунитет и отговорност на държавите, 
резерви по многостранни договори, аспекти на международното хуманитарно 
право (“МХП”). На 26 април 2018 г. Правната служба на Съвета на ЕС представи пред 
КОПС изготвеният от работната група Годишен доклад за изпълнението на 
Насоките на ЕС за утвърждаване на спазването на МХП за периода 1 юли 2016 г. – 
30 юни 2017 г., и конкретни предложения на председателя на COJUR. Бяха приети 
следните заключения: КОПС ще провежда редовни дискусии по МХП; КОПС 
призовава РГ COJUR да продължи да изготвя подобни годишни доклади; призовава 
службите на Съвета да проучат допълнителни начини за подобряване на усилията 
на Съюза за насърчаване на пълното спазване на МХП.  

Работна група „Международно публично право - Международен 
наказателен съд“ (COJUR-ICC) е подгрупа на РГ COJUR, в рамките на която се 
осъществява сътрудничество и обмен на информация между ДЧ по въпроси, 
свързани с Международния наказателен съд (МНС). Координацията на МВнР с 
другите български институции и другите държави-страни по Римския статут има 
важно значение за осъществяване на сътрудничеството с МНС. В рамките на РГ 
COJUR-ICC, България и Австрия (в тясно сътрудничество с ЕК и ЕСВД) осъществиха 
съвместна инициатива за подготовка на заключения на Съвета на ЕС за дейността 
на МНС, по повод 20-годишнината на Римския статут, които бяха приети от Съвет 
„Външни работи”. Съвместно с Австрия бе подготвен проект на писмо от името на 
министри на външните работи на ДЧ на ЕС до Върховния представител на ЕС по 
въпросите на външните работи и политиката на сигурност с молба да разгледа 
възможността за представяне на предложение до Съвета за назначаване на 
представител на Съюза за международно наказателно правосъдие и МХП. 

Екипът на Българското председателството на Работна група „Морско право“ 
(COMAR) осъществи подготовка, координация и ръководството на 6 /шест/ 
заседания на работната група в Брюксел, а също така и координацията на 
позицията на ЕС и неговите ДЧ за и по време на 4 /четири/ формата на ООН в Ню 
Йорк, организирани като 5 формални координации и няколко неформални срещи. 
В рамките на РГ COMAR бяха договорени следните документи, проектите на които 
бяха изготвени от българския екип: проект на Решение на Съвета на ЕС за 
разрешаване на започването на преговори по международен правно обвързващ 
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инструмент в рамките на Конвенцията на ООН по морско право, предназначен за 
опазване и устойчиво използване на морското биологично разнообразие в зоните, 
разположени отвъд национална юрисдикция; позиция и изказване на ЕС и ДЧ 
относно Регулярния процес за глобално отчитане и оценка на състоянието на 
морската среда, за Организационната сесия на Междуправителствената 
конференция по BBNJ, по 4 теми от дневния ред на 28-мата среща на държавите-
страни по Конвенцията на ООН по морско право, по Неформалния консултативен 
процес за океаните и морското право. 

Информация във връзка с Работна група „Съд“ (COUR) е налична по-долу в 
частта относно процесуалното представителство пред Съда на ЕС и правото на ЕС 
в компетентността на МВнР. 

 
Дипломатическа подготовка на участието на български делегации и 

представители в работата на ООН, ОССЕ, Съвета на Европа, и други 
международни организации, в техните органи и форуми 

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 (57 бр.) и текстове на 
многостранни договори (12 бр.); въвеждане на данните по тях в информационната 
система INTERLAW; актуализиране на данните за международните договори в 
картотеките, справките за договорно-правните бази по държави и тематика и в 
INTERLAW; изготвени пълномощни за подписване на международни договори и за 
участие на български делегации в международни форуми (44 бр.); оказване 
съдействие в подготовката по подписването на двустранни междудържавни, 
междуправителствени и междуведомствени договори, предоставяне на българска 
договорна хартия, официални папки и трикольорна лента, подготовка за размяна 
на ратификационни документи; изпращане на ноти до акредитираните в София 
дипломатически представителства и грами до дипломатическите 
представителства на Р България в чужбина с указания за връчване на ноти във 
връзка с влизането в сила, прекратяването, поправки, изменение и др. на 
двустранни международни договори (13 бр.) и съответна кореспонденция с 
министерствата и ведомствата; извършена размяна на ратификационните 
документи на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между 
Република България и Република Македония;  изготвяне и депозиране на 
ратификационни документи и уведомления за изпълнени вътрешноправни 
процедури за влизане в сила на многостранни договори (11 бр.), възражения по 
резерви на други държави (1 бр.) и съответна кореспонденция с министерствата и 
ведомствата; обнародвани в „Държавен вестник” международни договори от 
компетенцията на МВнР (5 бр.); предоставяне на териториалните дирекции на 
актуализирани справки за договорно-правните бази на Република България с 
други държави с цел подготовка на посещения на ниво президент, председател на 
Народното събрание, министър-председател, външен министър, заместник-
министър на външните работи и др.; справки за фирми, частни лица, адвокатски 
бюра и др. чрез Приемна МВнР по установения ред, включително и чрез издаване 
Заповед за достъп до обществена информация; регистрация в ООН на Договора за 
приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и 
Република Македония. 
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Активно участие в работата на структурите към Съвета на Европа 
През отчетния период МВнР взе участие с процеса по модернизация на 

Конвенцията № 108 на Съвета на Европа за защита на лицата при 
автоматизираната обработка на лични данни. По предложение на българската 
страна във финалния проект на Протокола за изменение на Конвенцията бе 
включена разпоредба за уведомяване от страна на държавите за временното 
прилагане на този международен договор. С оглед на практиката на Съвета на 
Европа по прилагане на този институт на международното право, българското 
предложение, прието от договарящите държави, бе прецедент и високо оценено от 
Правната служба на Съвета на Европа. С решение на МС № 407 от 21 юни 2018 г. бе 
одобрен проектът на Протокол за изменение и упълномощен постоянният 
представител на България към Съвета на Европа за подписване при условия за 
последваща ратификация с декларация за временното прилагане на измененията. 

 
Координация на участието на България в Договора за Антарктика 
Представител на МВНР участва в 41-то Консултативно съвещание по 

Договора за Антарктика (ATCM XLI) в Буенос Айрес (16 – 18 май 2018 г., Аржентина), 
на което бяха обсъдени въпроси, отнасящи се до работата на Консултативното 
съвещание, като функциониране на системата на Антарктическия договор, 
биопроспектинг в Антарктика, туризъм и неправителствени дейности в района по 
Договора за Антарктика, инспекции по Договора за Антарктика и Протокола за 
опазване на околната среда и др. 

 
Координация и участие на България в рамките на Дунавската комисия 
Представител на МВнР участва в Министерска конференция на държавите-

членки на Дунавската комисия по случай 70-та годишнина от подписване на 
Конвенцията за режима на корабоплаването по Дунава от 1948 г., както и 90-та 
юбилейна сесия на Дунавската комисия ( 28-29 юни, Белград). Министерската 
конференция осигури подходяща възможност на страните-членки на Дунавската 
комисия да представят националните си позиции по отношение на предприетите 
мерките за осигуряване на свободата на корабоплаване, подобряването на 
търговско-икономическите отношения между страните, както и да изтъкнат 
многобройните инициативи, проекти и действия, свързани с поддръжката на 
фарватера на река Дунав. Прието бе комюнике относно основните етапи от 
развитието на Дунавската комисия, считано от създаването й до настоящия 
момент. Също така бяха набелязани дългосрочните цели на комисията.  

 
Процесуално представителство пред Съда на ЕС и право на ЕС в 

компетентността на МВнР  
В периода 1 януари – 30 юни 2017 г. по две дела срещу Република България за 

установяване на неизпълнение на задължения, произтичащи от правото на Съюза, 
в МВнР бяха изготвени и представени от името на Правителството на Република 
България на Съда на Европейския съюз („Съда“) писмени защити. По делата 
Европейската комисия искаше налагането на периодична имуществена санкция 
(Дело С-27/18 относно липсата на съобщаване на мерки за транспониране на 
Директива 2014/26/ЕС относно колективното управление на авторското право и 
сродните му права и многотериториалното лицензиране на правата върху 
музикални произведения за използване онлайн на вътрешния пазар - санкция в 
размер на 19 121,60 евро на ден, считано от датата на произнасяне на съдебното 
решение; Дело С-61/18 относно липсата на нотифициране на мерки за въвеждане 
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на Директива 2014/89/ЕС за установяване на рамка за морско пространствено 
планиране - санкция в размер на 14 089,6 евро на ден). След представянето на 
писмените защити Европейската комисия оттегли исковете си и двете дела са 
заличени от регистъра на делата.  

През този период в МВнР беше изготвена и представена от името на 
Правителството на Република България пред Общия съд на ЕС („Общия съд“) жалба 
за отмяна на решение на Европейската комисия (Решение за изпълнение (ЕС) 
2017/2014 на Комисията от 8 ноември 2017 година за изключване от финансиране 
от страна на Европейския съюз на някои разходи, направени от държавите членки 
в рамките на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)). Жалбата 
касае изключване от финансиране от страна на ЕС в рамките на ЕЗФРСР на някои 
разходи на Република България в размер общо на повече от 11 милиона евро. На 
основание жалбата беше образувано Дело Т-22/18 и по него беше изготвена и 
представена и реплика. 

МВнР представи от името на българското правителство молба за встъпване 
по дело, заведено от Полша срещу Европейската комисия за отмяна на решение на 
последната (Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1442 на Комисията от 31 юли 2017 
година за формулиране на заключения за най-добри налични техники (НДНТ) за 
големи горивни инсталации съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета) (Дело Т-699/17 пред Общия съд). България подкрепя 
искането на Полша да бъде отменено решението, като делото е от голямо значение 
за българската енергетика. Беше изготвено и представено писмено изявление при 
встъпване на Република България.  

Служители в МВнР участваха в съдебното заседание пред Съда по дело, 
образувано по преюдициално запитване от българско съдилище, като за целта 
беше изготвено устно изказване от името на българското правителство (Дело С-
553/16 в областта на преките данъци). 

Под Българско председателство се проведоха две заседания на Работна група 
„Съд“ към Съвета на Европейския съюз (на 20 април и на 8 юни 2018 г. в гр. 
Брюксел, Белгия), на които бяха разгледани представените през месец март 2018 г. 
два проекта за изменение на Процедурния правилник на Общия съд („ПП на Общия 
съд“) и проект за изменение на Протокол №3 относно Статута на Съда на 
Европейския съюз („Статута“). Работата по двата проекта за изменение на ПП на 
Общия съд приключи в рамките на Българското председателство, а дискусиите по 
проекта за изменение на Статута напреднаха във възможно най-голяма степен. 
Заложените цели по отношение на проектите бяха постигнати.  

В периода 10-12 май 2018 г. в гр. София успешно премина Срещата на 
процесуалните представители на правителствата на държавите-членки пред Съда 
на Европейския съюз. В нея взеха участие четиримата членове на институцията 
Съд на Европейския съюз от Република България, както и представители на всички 
държави членки и на Правната служба на Съвета. На срещата бяха обсъдени 
актуални въпроси в областта на процесуалното представителство пред Съда на 
Европейския съюз и членовете на институцията направиха презентации. 

Наред с трите рамкови позиции по проектите, разглеждани в РГ „Съд“, в 
рамките на Работна група № 32 и механизма по ПМС № 85 бяха изготвени и 
одобрени две позиции относно назначаването на съдии и генерални адвокати в 
Съда в контекста на частичната подмяна на състава на тази юрисдикция.   

През отчетния период Съдът постанови решение по дело срещу Република 
България за установяване на неизпълнение на задължения, произтичащи от 
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правото на Съюза (Дело С-97/17 в областта на околната среда и по-конкретно 
относно защитата на дивите птици). Съдът постанови решения по пет дела, 
образувани по преюдициални запитвания на български съдилища, в които 
българското правителство участва. По три от делата Съдът потвърждава тези, 
поддържани от българското правителство (Дело С-185/17 относно тарифното 
класиране на стоки и Дела С-518/16 и С-481/17 относно държавни помощи).  

В МВнР се работи и по три преюдициални дела, докато в съответствие с ПМС 
№ 85 се взе решение българското правителство да не представи писмени бележки 
по тях.   

 
Координация и участие в работата на Шести /юридически/ комитет на ОС 

на ООН, както и на други структури на ООН, свързани с международния 
кодификационен процес 

Развитието на науката и технологиите доведе до нови предизвикателства 
пред международните отношения в областта на съхранението и устойчивото 
използване на морското биологично разнообразие в зоните отвъд национална 
юрисдикция и правната им регламентация в международното право. В отговор на 
тези предизвикателства на 24 декември 2017 г. ОС на ООН прие резолюция 72/249, 
в параграф 3 на която изрично се регламентира свикването на Дипломатическа 
конференция за изработване на международен правно обвързващ договор по 
изпълнение на Конвенцията на ООН по морско право от 1982 г. През м. април 2018 
г. в Ню Йорк се проведе Организационна среща за приемане на процедурните 
правила за работа на Дипломатическата конференция, в която взеха участие 
представители на МВнР. В рамките на Българското председателство на Съвета на 
ЕС представителите на МВнР ръководиха европейските координации по време на 
Срещата.   

 
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”, 
Дирекция „Политика за сигурност“, 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 
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 
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Програмен ръководител е определен от Министъра на външните работи 
съгласно Заповед на Министъра на външните работи № 33-00-112/ 12.02.2018 г. 

 
Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програми – Програма 7 

№ 

1100.03.03 - Бюджетна програма „Многостранно 
сътрудничество“ 

Закон                 Уточнен план Отчет  

(в лева) 

І. Общо ведомствени разходи: 306 000 335 500 123 343 

     Персонал 0 0 0 

     Издръжка 306 000 335 500 123 343 

     Капиталови разходи 0 0 0 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 306 000 335 500 123 343 

     Персонал   0 0 

     Издръжка 306 000 335 500 123 343 

     Капиталови разходи   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  10 718 800 10 718 800 7 607 083 

  
1. Разходи за членски внос и участие в нетърговски 

организации и дейности 
10 718 800 10 718 800 7 607 083 

          

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

0 0 0 

          

  Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): 10 718 800 10 718 800 7 607 083 

          

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 10 718 800 10 718 800 7 607 083 

          

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 11 024 800 11 054 300 7 730 426 

  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 
източника на финансиране 

 
 

Програма 8 „Европейска политика” 

Степен на изпълнение за заложените в програмата цели 
В рамките на Програма „Европейска политика” Министерството на външните 

работи осъществява всички дейности, допринасящи за реализиране на 
външнополитическите приоритети на страната, в т.ч. по формулираните в 
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съответствие със структурата на програмното бюджетиране,  програмата 
дейности. 

Първото българско Председателство на Съвета на ЕС бе основното 
предизвикателство през първото полугодие на 2018 г. и усилията на МВнР бяха 
концентрирани върху успешното изпълнение на целите и приоритетите,  
залегнали в програмата на председателството. Отчитайки продължаващия 
ангажимент на страната като член на Триото с Австрия и Естония през второто 
полугодие, МВнР продължи да провежда целенасочена и последователна политика, 
насочена към координирано и последователно изпълнение на националните цели 
и приоритети на членството на Република България в Европейския съюз, в 
съчетание с възможностите на двустранното и многостранното европейско 
сътрудничество. 

В изпълнение на правителствения приоритет за политика в подкрепа на 
евроатлантическата интеграция на Западните Балкани, при ясна защита на 
правата и законните интереси на българските общности, ключово направление 
във външната политика на България продължиха да бъдат отношенията със 
страните от ЮИЕ и развитието на регионалното сътрудничество като 
предпоставка за стабилност и икономически просперитет на страната и региона 
като цяло.  Усилията на МВнР бяха насочени както за ефективния принос от страна 
на България в разработването и прилагането на политиките на ЕС към региона, 
така и към интензифициране на двустранния диалог с отделните държави. 

В рамките на Програма 8 се реализираха  дейностите, свързани със защита на 
националните интереси и позиции в разработването на политиките на ЕС, сред 
които: разширяването, политиките в областта на миграцията; бъдещето на ЕС; 
икономически растеж; преговорите за следващия бюджет на ЕС; реформирането на 
Икономическия и паричен съюз, присъединяване на България към еврозоната, и 
др.  

 
Осъществени дейности/постигнати резултати 
 
1. Провеждане на Българското председателство на Съвета на ЕС 
 
Министерството на външните работи участва в приемането на балансирани 

решения, целящи запазване на единството между държавите членки и изпълнение 
на стратегическите приоритети на Европейския съюз.  

По време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 
беше поставен фокус върху четири водещи приоритета:  

1. Бъдещето на Европа и младите хора – икономически растеж и социално 
сближаване;  

2. Европейска перспектива и свързаност на Западните Балкани;  
3. Сигурност и стабилност в силна и единна Европа, и  
4. Цифрова икономика и умения на бъдещето. 
Благодарение на положените от всички участници в този процес усилия, 

както и на добрата координация в рамките на Съвета по европейските въпроси и 
Координационния борд по въпросите на Българското председателство на Съвета 
на Европейския съюз 2018, постигнатите резултати в много от секторите 
надхвърлиха предварително заложените цели.  
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Подготовка на българското участие в заседанията на Европейския съвет 
 
В рамките на заседанията на Европейски съвет, Министерството на външните 

работи подготви участието на министър-председателя Бойко Борисов в 
неформалното заседание на Европейския съвет на 23 февруари, както и в 
редовните заседания на 22 март и 28 юни 2018 г.  Приетите от Европейския съвет 
заключения беше потвърдено, че за функционирането на политиката на ЕС е 
необходим цялостен подход към миграцията, съчетаващ по-ефективен контрол на 
външните граници на ЕС, засилена външна дейност и вътрешните аспекти, в 
съответствие с нашите принципи и ценности.  В областта на сигурността и 
отбраната Европа трябва да поеме по-голяма отговорност за собствената си 
сигурност и да утвърди ролята си на надежден и стабилен фактор и партньор в 
областта. Решено бе Съюзът да предприеме стъпки за укрепване на европейската 
отбрана чрез подобряване на инвестициите, развитие на способностите и на 
оперативната готовност в областта на отбраната. В контекста на нарастващо 
напрежение в областта на търговията, Европейският съвет подчерта важността да 
се запази и задълбочи основаната на правила многостранна система. ЕС е решен да 
работи за модернизирането на тази система и призовава всички партньори да 
дадат положителен принос за постигането на тази цел. В сферата на цифровите 
технологии и иновациите, Европа трябва да продължи да развива своите 
висококачествени научни изследвания в целия ЕС и да ги превръща в нови 
продукти, услуги и бизнес модели. Европейският съвет приветства 
споразумението, постигнато между Република Македония и Гърция по въпроса за 
името, което заедно с Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество 
между Република България и Република Македония е добър пример за останалите 
от региона за укрепване на добросъседските отношения. 

 
 
Българско председателство на Съвет „Общи въпроси”  
 
По време на Българското председателство на Съвет „Общи въпроси” беше 

постигнат напредък по общо 13 досиета, включително приемането на Решение на 
Съвета за определяне на периода на изборите за Европейския парламент през 2019 
г.  

Ключово постижение на Българското председателство е приемането на 
Регламента относно статута и финансирането на европейските политически 
партии и фондации, който влезе в сила на 4 май 2018 г. Постигнат беше и общ 
подход по Европейската гражданска инициатива, а като резултат от 
конструктивния подход на Председателството по време на политическите 
междуинституционални преговори по предложението за Междуинституционално 
споразумение за задължителен регистър за прозрачност бяха отблокирани 
преговорите по досието, като ще продължат по време на Австрийското 
председателство. 

По време на Българското председателство беше постигнато и съгласие по 
реформата на избирателното право на ЕС. Осигурен бе консенсус в Съвета и по 
Решението за изменение на Акта от 1976 г. относно избора на членове на 
Европейския парламент. Новите правила имат за цел засилване на участието на 
гражданите в изборите за Европейски парламент, подобряване на ефективността 
на системата за провеждане на изборите за ЕП и на функционирането на ЕП. Беше 
приет Регламентът за правилата за финансирането на европейските политически 
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партии и фондации, една от целите на който е засилване на прозрачността, което 
да гарантира адекватно използване на европейско финансиране. Одобрен бе и 
мандат за преговори с ЕП по Регламента за Европейската гражданска инициатива 
(ЕГИ), който цели подобряване на инструментариума на ЕГИ за привличане на 
гражданите по-близо до ЕС. 

 
 
Принос към политиката на разширяване на ЕС 
 
Чрез своите последователни усилия, започнали далеч преди началото на 

Председателството, България допринесе за поставянето на темата за Западните 
Балкани на водещо място в дневния ред на ЕС. В тясно сътрудничество с 
Европейската комисия бе лансиран нов подход, потвърждаващ ангажимента на ЕС 
към страните от региона на Западните Балкани и страните от региона чрез 
съчетаване на инструментариума на политиката за разширяване с проектната 
дейност по линия на свързаността (транспортна, енергийна и дигитална 
инфраструктурна свързаност, задълбочено сътрудничество в сферата на 
сигурността, образователна свързаност, инициативи, насочени към младите хора, 
и разширяване на контактите между гражданите и бизнеса). Този подход намери 
израз и в публикуваната през м. февруари 2018 г. от Европейската комисия 
Комуникация „Надеждна перспектива за разширяване за Западните Балкани и 
засилен ангажимент на ЕС към тях“. Председателството инициира различни 
формати на засилен диалог със страните от региона, които бяха канени и участваха 
в поредица от форуми на политическо и експертно ниво във формат както „ЕС – 
Западни Балкани“, „ЕС – страни-кандидати за членство“, така и „България – 
Западни Балкани“.  

Централно събитие на Българското председателство беше Срещата на 
лидерите на държавите членки и на Западните Балкани (София, 17 май 2018 г.) – 
първата от този тип след Срещата в Солун от 2003 г. Във фокуса беше свързаността 
във всички нейни аспекти (транспортна, енергийна и дигитална инфраструктурна 
свързаност, образователна свързаност, инициативи, насочени към младите хора, и 
разширяване на контактите между гражданите и бизнеса), както и съвместният 
отговор на общите предизвикателства пред сигурността (като нелегалната 
миграция, организираната престъпност и тероризма, хибридните заплахи, 
киберсигурността и дезинформацията и др.). Софийската декларация потвърди 
европейската перспектива на региона, както и индивидуалния подход при 
политиката на разширяване на Съюза, въз основа на изпълнението на съответните 
критерии. Приложеният към декларацията Приоритетен дневен ред предвижда 
редица конкретни мерки за засилено сътрудничество в различните области, от 
значение както за свързаността, така и за успеха на интеграционния процес. 
Веднага след срещата в София бяха подписани и първите споразумения в области 
като дигиталната и енергийната свързаност. 

При отчитане на позициите на всички държави членки и на напредъка, 
констатиран от Европейската комисия в редовните доклади от Пакета 
„Разширяване“ (април 2018 г.), Председателството успя да осигури консенсус по 
първите след 2015 г. Заключения на Съвета по политиката на разширяване и 
процеса на стабилизиране и асоцииране (приети на 26 юни 2018 г.). От особено 
значение за по-нататъшното стабилизиране и развитие на региона е решението за 
започване на преговори за присъединяване към ЕС с Република Македония и с 
Албания през юни 2019 г. след постигане на необходимия напредък в съответните 
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области, както и за провеждане на първите междуправителствени конференции с 
тези страни до края на 2019 г. В Заключенията се подчертава и стратегическия 
характер на отношенията на ЕС с Турция, която остава важен партньор в редица 
области от общ интерес – миграция, борба с тероризма, енергетика, регионално 
сътрудничество, както бе потвърдено и на Срещата на върха във Варна в 
Лисабонски формат през март 2018 г. 

 
Миграция 
 
България, в ролята си на ротационно Председателство на Съвета на ЕС, 

положи всички необходими усилия за постигане на консенсус между държавите-
членки на ЕС по реформата на Общата европейска система за убежище, 
включително по най-спорните въпроси на отговорността и солидарността. 

По четири документа беше постигнато политическо съгласие  в резултат на 
триалозите с Европейския парламент – „Евродак", Квалификационния регламент, 
Директивата за условията на приемане и  Регламента за презаселването. 
Българското председателство придвижи също така значително преговорите в 
Съвета по двата ключови за реформата регламента, а именно Регламента Дъблин 
и Регламента за процедурите за убежище - дискусиите по тях все още продължават, 
като се търси общ подход и консенсус между държавите-членки. 

Реформата на ОЕСУ няма алтернатива и следва да гарантира създаването на 
устойчива система за убежище, която да работи ефективно не само в нормална 
ситуация, но и при кризисни обстоятелства. От ключово значение е постигането на 
устойчив баланс между принципите на отговорност и солидарност. Очакваме 
работа по реформата на ОЕСУ да бъде продължена по конкретните законодателни 
проекти въз основа на постигнатото. Австрийското председателство заяви 
амбиция да постави преговорите по проекта за Регламента Дъблин на нова основа. 
На заседанието на КОРЕПЕР на 05.09.2018г. Председателството посочи, че през м. 
август са проведени двустранни срещи с почти всички държави-членки, след което 
ще обобщи резултатите и ще прецени по какъв начин да продължи работата по 
досието. 

 
 
Преговори между ЕС и Великобритания за напускане на Съюза 

(„Брекзит“) 
 
При Българското председателство преговорите по излизането на 

Великобритания от ЕС навлязоха в решителната си фаза. На 29 януари 2018 г. Съвет 
„Общи въпроси“ (член 50) прие директивите за преходния период, а през март 2018 
г. беше постигнат значителен напредък по проекта на Споразумението за 
оттегляне и бяха приети Насоките на Европейския съвет за рамката на бъдещите 
отношения между ЕС и Великобритания. През юни Европейският насърчи 
ускоряването на преговорите, включително и работата по политическата 
декларация за бъдещите отношения. Европейският съвет призова също 
институциите на ЕС и държавите членки да обърнат особено внимание на 
подготвеността при оттеглянето на Великобритания. Българското 
председателство беше ръководено от принципа за запазване на единството между 
27-те държави-членки. 
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Бъдеще на ЕС 
 
„Бъдещето на Европа и младите хора“ бе формулиран като първи приоритет в  

Програмата на Българското председателство на Съвета на ЕС. Младите хора бяха 
поставени в центъра на дебата за бъдещето на Европа, като усилията бяха насочени 
към засилване на активното гражданско и политическо участие на младото 
поколение в изграждането на едно сигурно, единно и мирно общество чрез 
зачитане на европейските ценности.  

На най-високо политическо ниво по време на Българското председателство 
европейските лидери проведоха два неформални дебата по бъдещето на Европа. 
На 23 февруари 2018 г. в Брюксел лидерите обмениха мнения по ключови за 
бъдещето на ЕС теми като следващия бюджет на ЕС (2021-2027 г.), 
институционалните въпроси, свързани със следващите избори за членове на ЕП, в 
това число състава на ЕП, идеята за транснационални листи и за водещи кандидати 
в процедурата за избор на председател на ЕК. На 16 май 2018 г. в рамките на 
вечерята преди Софийската среща на върха със Западните Балкани се проведе 
неформален дебат, който бе посветен на технологичното обновление на 
европейската икономика чрез Дигиталния дневен ред и иновациите.  

Темата за бъдещето на Европа бе водеща и по време на неформалната среща 
на Генералните директори по европейските въпроси (22-23 януари 2018 г. в 
София), както и на Неформалното заседание на Работна група „Общи въпроси“ на 
9-10 май 2018 г. в София. И основните заседания, и съпътстващите срещи от 
програмата на тези две събития бяха фокусирани върху възможностите за повече 
легитимност на европейския интеграционен проект и неговото приближаване до 
гражданите, чрез ефективни решения. 

На национално равнище дебатът за бъдещето на ЕС имаше сериозно 
присъствие във вътрешнополитическия календар по време на Българското 
председателство на Съвета на ЕС. България се включи в инициатива за провеждане 
на граждански консултации като начин за засилване на връзката с европейските 
граждани и отчитане на техните очаквания, желания и тревоги в европейския 
дневен ред. В страната бяха проведени  редица граждански диалога с участието на 
европейски комисари и представители на българските институции. Тези диалози 
обхванаха теми като бюджет и отбрана, търговска политика, членството на 
България в Еврозоната, киберсигурност и цифрова икономика, образование, спорт 
и култура, здравеопазване и безопасност на храните и др. При засилен интерес от 
страна на неправителствения сектор и академичните среди се проведоха няколко 
публични дискусии по темата за бъдещето на Европа, в които взеха участие 
представители на европейски и национални институции, експерти, изследователи 
и коментатори. В рамките на тези събития бяха дискутирани различни идеи и 
перспективи за бъдещето на ЕС. Специално внимание бе отделено на българските 
идеи за Европа. Очаква се финалният доклад, обобщаващ резултатите от 
гражданските консултации във всички държави-членки, да бъде представен на 
Европейския съвет през м. декември 2018 г. 

 
Многогодишна финансова рамка 2021-2027 г. 
 
Българското председателство осигури навременен и ефективен диалог по 

Многогодишната финансова рамка (МФР) за периода след 2020 г. На 9 март 2018 г. 
в София бе организирана Конференция на високо равнище, която даде възможност 
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на държавите членки да обменят мнения преди публикуването на предложението 
на ЕК. В рамките на подготвителната работа преди представяне на предложението 
за следващата МФР бяха проведени редица срещи на ниво посланици на триото 
председателства, Генералния секретариат на Съвета и ЕК. Българското 
председателство, в сътрудничество със следващите председателства – Австрия и 
Румъния, своевременно активира специална работна група за МФР, която започна 
работа веднага след представяне на предложението на ЕК за МФР за периода 2021-
2027 г. Предложението за следваща финансова рамка бе дискутирано за първи път 
от държавите членки на заседанието на Съвет „Общи въпроси“ на 14 май 2018 г. В 
периода до средата на месец юни 2018 г. бяха публикувани и редица секторни 
законодателни предложения за прилагане на отделните програми. Стартира и 
аналитичната работа по пакета в специалната работна група по МФР. В рамките на 
проведените 6 заседания на работната група бяха обсъдени въпроси от 
хоризонтален характер, като продължителност на МФР, гъвкавост на бюджета, 
новата програма „Инвест ЕС“, обединяваща всички финансови инструменти в един, 
като бяха разгледани и двете най-големи политики, а именно Кохезионната и 
Общата селскостопанска политики. Паралелно се проведоха и две заседания на РГ 
„Собствени ресурси“, на които бяха разгледани законодателните предложения на 
ЕК във връзка с финансирането на бюджета на ЕС за МФР 2020 – 2027. 

 
Двустранни консултации по въпросите на ЕС 
 
През отчетния период в контекста на Българското председателство  бяха 

проведени редица двустранни консултации, с оглед работен обмен на мнения по 
ключови теми на Българското председателство на Съвета на ЕС и съвместната 
програма на Триото Естония-България-Австрия – разширяване на ЕС, Западни 
Балкани, Турция.  

 
2. Сътрудничество с европейски държави 
 
 Области на сътрудничество 
 Приоритетните области на сътрудничеството с европейските държави 

(Австрия,  Германия, Унгария, Полша, Чехия, Словакия, Франция, Испания, 
Португалия, Италия, Малта, Белгия, Холандия, Люксембург, Великобритания, 
Ирландия Швеция, Финландия, Дания, Литва, Латвия, Естония, Норвегия, 
Швейцария, Лихтенщайн, Сан Марино, Монако, Андора, Ватикана, които са страни-
членки на ЕС и на ЕИП,  през проследявания период бяха: развитие на двустранните 
отношения и защита на интересите на България; провеждане на 
Председателството на България на Съвета на ЕС; утвърждаване на България като 
страна с устойчива и благоприятна икономическа и финансова среда и 
предпочитана дестинация за инвестиции и развиване на бизнес; укрепване образа 
на България като страна с дългогодишни традиции и значими постижения в 
сферата на науката, образованието и културата чрез задълбочаването на 
сътрудничество в тези области, разширяване на мрежата от двустранни 
стратегически партньорства, развитие на традиционните приятелски отношения 
с европейските държави. Полагани бяха последователни и целенасочени усилия за 
получаване на политическа и икономическа подкрепа по въпросите, 
представляващи интерес за страната ни, както и за ползване на опита на 
европейските държави за засилване на икономическото развитие на България. 
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 Основен фокус в сътрудничеството с наблюдаваните държави бе 
провеждането на Председателството на България на Съвета на ЕС през 2018 г., 
което се отрази в изключително голяма динамика и активен обмен, включително 
с държави от ЕС и ЕИП, с които през последните години отношенията не са били 
много активни. 

 Преговорите за излизането на Великобритания от ЕС, защитата на 
националните и общите за ЕС приоритети, стремежът към запазване на единството 
на ЕС, както и дебатът за предефиниране на бъдещите отношения с 
Великобритания в двустранен план и в контекста на ЕС, бяха сред централните 
дискутирани въпроси с партньорите от ЕС, както и с Великобритания. 

 
Двустранни отношения 
МВнР подготви материали и оказа съдействие за провеждането на редица 

двустранни срещи, визити и участия в международни формати. Бяха осъществени 
работни срещи на всички нива, включително и на ниво министър на външните 
работи, по въпроси на двустранните отношения и във връзка с Председателството 
на България на Съвета на ЕС с Австрия, Великобритания Германия, Дания, Естония 
Испания, Исландия, Латвия, Литва, Малта, Нидерландия, Норвегия, Полша, 
Словакия, Унгария, Финландия, Франция Чехия, Швеция, Швейцария и др.  

През разглеждания период беше оказвано съдействие на други ведомства в 
контактите им с европейските партньори, подпомагано бе активното участие на 
нашата страна в рамките на регионални инициативи и формати като Смесените 
междуправителствени комисии с германските федерални провинции Бавария и 
Баден-Вюртемберг , „Вишеградската четворка +”, Централноевропейската 
инициатива, „16+1“, „Три морета“, „Един път, един пояс“, и др. 

 
Следват по-съществените събития от календара на двустранните 

визити и многостранни форуми през проследявания период: 
Федерална република Германия 
- Кратко работно посещение в София на канцлера на ФР Германия Ангела 

Меркел за среща с премиера Бойко Борисов, при която тя подкрепи приоритетите 
на Българското председателство на СЕС, инициативата ни за среща ЕС-Турция за 
подобряване на отношенията, скорошно, но поетапно влизане в Шенген и 
изграждане на газовия хъб „Балкан“ (20 януари 2018 г.); 

- Среща на заместник министър-председателя и министър на външните 
работи Екатерина Захариева с делегация на Комисията по европейските въпроси 
на Германския Бундестаг, ръководена от председателя й Гунтер Крихбаум (9 март 
2018 г.);  

- Работно посещение на зам.-министъра на външните работи Тодор Стоянов в 
Хесен за участие във форума „Европейски салон“, по покана на  Лусия Путрих, 
министър по федералните и европейските въпроси и представител на 
Федералната провинция Хесен на федерално ниво (15 – 16 март 2018 г.);  

- Участие на министър –председателя Бойко Борисов в церемонията по 
връчване на наградата „Карл Велики“ на френския президент Еманюел Макрон в 
Аахен, ФР Германия (10 май 2018 г.) ; 

- Посещение в България на Федералния главен прокурор към Федералния съд 
на Германия д-р Петер Франк; срещи с Главния прокурор на България, с министъра 
на правосъдието Ц.Цачева; със заместник министър-председателя и министър на 
външните работи Е.Захариева (4 – 6 юни 2018 г.); 
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- Среща на Президента на Република България  Румен Радев с министъра на 
икономиката, енергетика и технологиите на Свободна държава Бавария  Франц-
Йозеф Пширер ( 6 юни 2018 г.); 

- Посещение на Председателя на ДАБЧ Петър Харалампиев в Мюнхен (16 – 18 
юни 2018 г.) ; 

- Участие на зам.-министъра на околната среда и водите Атанаска Николова в 
Девети "Петерсбергски диалог за климата" в Берлин, Германия (17 – 19 юни 2018 
г.). 

 
Република Австрия  
– Посещение на Президента на Република България Румен Радев във Виена по 

покана на австрийския Президент Александер Ван дер Белен ( 1 януари 2018 г.); 
- Работно посещение на Федералния министър за Европа, интеграция и  

външни работи на Република Австрия – д-р Карин Кнайсл по  покана на ЗМП и 
министър на външните работи Ек. Захариева.  В рамките на посещението в МВнР се 
състояха: работен обяд, среща на „четири очи”, пленарни разговори между 
делегациите на Република България и Република Австрия в МВнР. По време на 
посещението на австрийския външен министър бе проведена среща с 
Президента на Р България  Р. Радев. (18 януари 2018 г.); 

- Работно посещение на заместник министъра на труда и социалната 
политика Зорница Русинова във Виена за участие в кариерен форум „Австрийските 
фирми в България като работодател” (24 – 25 януари 2018 г.); 

- Работно посещение на заместник министър-председателя по правосъдната 
реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева във Виена ( 8-11 
февруари 2018 г.); 

– Посещение в София на федералния канцлер на Република Австрия 
Себастиан Курц и проведени срещи с министър-председателя Б. Борисов и членове 
на правителството. (15 март 2018 г.); 

–  Работно посещение на заместник-министъра на външните работи Тодор 
Стоянов в Австрия и участие в тържествена церемония по откриване на Почетно 
консулство в гр. Санкт Пьолтен (23 април 2018 г.); 

– Посещение на заместник-министъра на регионалното развитие и 
благоустройството Малина Крумова  във  Виена за участие в Дунавската 
конференция за водите ( 2-3 май 2018 г.); 

- Официално посещение в България на Федералния президент на Република 
Австрия, д-р Александер Ван дер Белен, по покана на Президента Румен Радев. В 
рамките на официалното посещение бе проведена среща и  с министър- 
председателя  на Република България Бойко Борисов и със заместник министър-
председателя и министър на външните работи Екатерина Захариева. 

- Неформална среща  на президентите на Република България, Република 
Австрия и Румъния, както и бе проведена Конференция на тема „Устойчиво 
развитие на Дунавския регион“( Русе, 3-5 май 2018 г.); 

- Посещение на федералния министър по конституционните въпроси, 
реформите, дерегулацията и правосъдието на Република Австрия д-р Йозеф Мозер  
за участие в срещата ЕС - САЩ в рамките на Българското председателство на Съвета 
на ЕС в София (21 – 22 май 2018 г.); 

– Посещение на министъра на културата Боил Банов в Австрия (12 юни 2018 
г.). 

 
Конфедерация Швейцария  
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– Посещение на вицепрезидента и ръководител на Федералния департамент 
на финансите на Конфедерация Швейцария  Ули Маурер в София ( 5 януари 2018 
г.); 

– Посещение на  министъра на културата Боил Банов за участие в 
Неформалната конференция на министрите на културата в Давос, Швейцария (20 
– 22 януари 2018 г.) ; 

– Посещение на  министър-председателя на Р България  Бойко Борисов и на 
българска делегация / министър на българското председателство на Съвета на ЕС 
Л. Павлова и на туризма Ангелкова/ за участие в Световния икономически форум и 
срещи с други министри-председатели ( 24-26 януари 2018 г.) ; 

– Посещение на ръководителя на Федералния департамент на полицията и 
правосъдието – Симонета Сомаруга в София, в рамките на което  бе подписано 
Споразумение за полицейско сътрудничество между правителството на Република 
България и федералното правителство на Конфедерация Швейцария ( 25 – 26 
януари 2018 г.); 

– Посещение на Вицепрезидента на Република България Илияна Йотова в 
Берн и проведени срещи с Федералния президент на Конфедерация Швейцария – 
Ален Берсе, Президента на Международния олимпийски комитет Томас Бах, както 
и с Президента на Фондация „Жан Моне“ за Европа Пат Кокс ( 25-28 март 2018 г.); 

–  Посещение на Федералния вицепрезидент и ръководител на Федералния 
департамент по финансите  Ули Маурер, в рамките на което бе проведена среща с 
Президента на Република България  Румен Радев. Вицепрезидентът Маурер взе 
участие в 13-та среща на министрите на финансите на АСЕМ в София ( 26 април 
2018 г.); 

 
Княжество Лихтенщайн  
– Посещение на министър-председателя Б. Борисов в Княжество Лихтенщайн 

и проведени срещи с принц Алоис фон унд цу Лихтенщайн, министър-председателя 
Адриан Хаслер и министъра на външните работи, правосъдието и културата на 
Лихтенщайн – д-р Аурелиа Фрик. (25 януари 2018 г.); 

 
Република Полша  
- Посещение на министър на външните работи Яцек Чапутович в София. По 

време на разговорите със заместник министър – председателя по правосъдната 
реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева и министъра за 
Българското председателство на Съвета на ЕС (БПСЕС) Лиляна Павлова са 
обсъдени теми като БСЕС, актуални въпроси от дневния ред на ЕС, двустранни 
въпроси, членството на Полша в СС на ООН за периода 2018 - 2019 г., регионалното 
сътрудничество и др. 

- Участие на заместник-председателя на 44-тото Народно събрание Явор 
Нотев в 20-тата конференция „Европа на Карпатите” в гр. Пшемишл, (16-18 
февруари 2018 г.). 

- Среща на заместник министър-председателя и министър на отбраната 
Красимир Каракачанов с Мариуш Балшчаг, министър на националната отбрана на 
Република Полша (София, 4 май 2018 г.). 

- Среща на министър-председателя Бойко Борисов с министър-председателя 
на Полша Матеуш Моравиецки в рамките на срещата на върха ЕС-Западни Балкани 
в София. Обсъдено е сътрудничеството в рамките на ЕС и подкрепата, която страни 
като България и Полша могат да окажат за развитието на Западните Балкани. 
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Отправена е покана към българския премиер за посещение в Полша. (17 май 2018 
г.). 

 
Унгария  
- Посещение на министър-председателя на Унгария Виктор Орбан в София. По 

време на разговорите са обсъдени приоритетите на Българското председателство 
на  Съвета на ЕС, бъдещето на ЕС и европейската перспектива за страните от 
Западните Балкани, миграция/сигурност и реформа на политиката за убежище ( 19 
февруари 2018 г.) 

 
Чешка република  
- Официално посещение на министър – председателя на Чешката република  

Андрей Бабиш в България.  Бабиш се срещна с министър – председателя  Бойко 
Борисов и с Президента  Румен Радев. Основни теми на разговорите са били 
приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС през първата 
половина на 2018 г., европейската интеграция на страните от Западните Балкани и 
Срещата в София на 17 май т.г., Многогодишната финансова рамка, както и 
приемането на България в Шенгенското пространство ( 22 януари 2018 г.); 

- Посещение на Вицепрезидента Илияна Йотова в Чехия и в Словакия (и 
Сърбия) във връзка с честванията в Микулчице, Чехия на Деня на българската 
просвета, култура и писменост, на делото на светите братя Кирил и Методий и 
техните ученици и приноса им за писмеността на славянските народи. 
Вицепрезидентът Йотова проведе в Прага срещи с председателя на Сената Милан 
Щех и заместник-председателя на Камарата на депутатите Ян Хамачек, а в 
Словакия – с кметовете на градовете Нитра, Девин и др. (17 – 19 май 2018 г.); 

- Посещение на председателя на Камарата на депутатите на Чешката 
република  Радек Вондарек. Бяха осъществени срещи на чешката делегация с 
Президента на Република България  Румен Радев, с заместник министър – 
председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи на 
България  Екатерина Захариева и с председателя на 44 – то Народно събрание на 
Република България  Цвета Караянчева (28 юни 2018 г.). 

 
Словашка република  
- Среща на председателя на Народното Събрание  Цвета Караянчева с 

председателя на Националния съвет на Словашката република  Андрей Данко в 
рамките на 138-та Асамблея на Интерпарламентарния съюз, която се проведе в 
Женева, Швейцария (23 – 27 март 2018 г.) ; 

- Посещение на министъра на образованието и науката  Красимир Вълчев в 
Словакия ( 21 май 2018 г.) ; 

- Държавно посещение на Президента на Република България Румен Радев в 
Словашката република.  Радев се срещна с Президента на Словакия Андрей Киска, 
с министър – председателя на страната Петер Пелегрини и с председателя на 
Националния съвет на Словашката република  Андрей Данко. (19-20 юни 2018 г.). 

 
Франция  
– Работно посещение в София на министъра по европейските въпроси на 

Френската република,  Натали Лоазо. Среща със заместник министър-председателя 
и министър на външните работи,  Екатерина Захариева. (19 януари 2018 г.). 
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– Среща на председателя на Комисията по външна политика в Народно 
събрание,  Джема Грозданова, с френския посланик Ерик Льобедел. Обсъждани са 
теми, свързани с парламентарното сътрудничество. (22 февруари 2018 г.). 

– Работно посещение на вицепремиера и министър на отбраната,  Красимир 
Каракачанов, в Париж и среща с министъра на отбраната на Франция,  Натали 
Парли. Обсъждани са въпроси, свързани с военно-отбранителната индустрия. (27 
март 2018 г.). 

– Работно посещение на вицепрезидента на Р България,  Илияна Йотова, във 
Френската република.  Проведена среща с кмета на гр. Париж,  Ан Идалго. (4-6 
април 2018 г.). 

– Среща на председателя на Народното събрание на България,  Цвета 
Караянчева, с председателя на Националното събрание на Франция,  Франсоа дьо 
Рюжи, в рамките на Конференция на председателите на парламенти на държавите-
членки на ЕС в гр. Талин. (23-24 април 2018 г.).  

– Официално посещение на главния прокурор на Република България,  Сотир 
Цацаров, във Френската република. (16-18 май 2018 г.). 

– Участие на заместник-министъра на образованието Деница Сачева  в 
министерска конференция в областта на образованието в Париж. (23-25 май 2018 
г.). 

– Посещение на министъра на околната среда и водите в централата на 
ЮНЕСКО в Париж. (17-18 юни 2018 г.). 

– Посещение на министъра на културата Боил Банов в Париж. (20-26 юни 2018 
г.). 

 
Малта   
– Държавно посещение в България на президента на Малта Мари-Луиз 

Колейро Прека. (4-6 февруари 2018 г.). 
– Среща на заместник-министър председателя по правосъдната реформа и 

министър на външните работи  Екатерина Захариева и министъра на външните 
работи и насърчаване на търговията на Р Малта  Кармело Абела. (5 февруари 2018 
г.).   

– Среща на заместник-министър председателя по правосъдната реформа и 
министър на външните работи  Екатерина Захариева и министъра на 
здравеопазването  Кирил Ананиев с Президента на Р Малта  Н.Пр. Мари-Луиз 
Колейро Прека. (6 февруари 2018 г.). 

 
Италия  
– Работно посещение в Рим на министъра за Българското председателство на 

Съвета на ЕС  Лиляна Павлова. (19 февруари 2018 г.). 
– Официално посещение на главния прокурор на Р България Сотир Цацаров в 

Италианската република по покана на проф. Антонио Скалионе, председател на 
Военния съдебен съвет и на проф. Маурицио Блок, главен военен прокурор към 
върховния съд на Италианската република. Проведени са срещи с председателя на 
Върховния касационен съд на Република Италия, д-р Джовани Мамоне, и с главния 
прокурор към Върховния касационен съд, д-р Рикардо Фузио. (17-20 април 2018 г.). 

– Официално посещение на министъра на икономиката  Емил Караниколов в 
Италианската република по повод икономическия форум „България: 
индустриални партньорства и инвестиционни възможности", организиран от 
Конфиндустрия Италия с участие на италианския бизнес. (18-21 юни 2018 г.). 
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Ватикана  
– Посещение в Рим и Ватикана на българска официална делегация, водена от 

министър-председателя Бойко Борисов, за традиционното честване на празника на 
българската писменост, просвета и култура. За първи път тазгодишните прояви 
бяха проведени съвместно с делегацията на Република Македония, водена от 
министър-председателя Зоран Заев: поклонение пред мощите на Св. Константин-
Кирил Философ в базиликата „Сан Клементе“ и молебени от духовници от 
Българската и от Македонската православни църкви; (24-25 май 2018 г.). 

– Посещение на кардинал Валтер Каспер, Почетен председател на Папския 
съвет за насърчаване на единството на християните. Среща с вицепремиера по 
обществения ред и сигурността и министър на отбраната  Красимир Каракачанов. 
(24-27 юни 2018 г.). 

 
Португалия  
 
– Посещение в Португалия на българска парламентарна делегация, съставена 

от заместник-председателя на НС  Нигяр Джафер и членовете на Групата за 
приятелство с Португалия в 44-то Народно събрание на РБ. Проведени са редица 
срещи в Националната асамблея, като е осъществена обмяна на мнения и виждания 
между българските и португалските парламентаристи по широк кръг от теми на 
вътрешната и външната политика. (20-21 март 2018 г.). 

 
Испания  
– Официално посещение в България на министър-председателя на Кралство 

Испания Мариано Рахой, по покана на министър-председателя Бойко Борисов. (15 
май 2018 г.). 

 
Кралство Нидерландия 
-  Посещение на МП на Нидерландия Марк Рюте в София. При срещата с 

премиера Бойко Борисов и на пленарна сесия с двете делегации бяха обсъдени 
темите за разширяване на Шенгенското пространство, миграция, Западни Балкани, 
Турция, двустранните отношения и др. ( 6 февруари 2018 г.) 

– Председателят на Народното събрание  Цвета Караянчева, се срещна с 
председателя на Долната Камара на холандския парламент  Калиджа Ариб в 
рамките на Конференцията на председателите на Парламентите на държавите-
членки на ЕС в Талин.  Караянчева представи информация за хода на Българското 
председателство на Съвета на ЕС и повдигна въпроса за членството на страната ни 
в Шенген. Обсъдени бяха и темите Западни Балкани, Многогодишна финансова 
рамка и бъдещето на Европа ( 23 - 24 април 2018 г.). 

 
Белгия  
- Президентът Румен Радев посети Брюксел по повод началото на 

Българското Председателство на Съвета на ЕС. По време на  аудиенцията на 
Президента при Краля на белгийците Филип са обсъдени двустранните 
икономически отношения, възможностите за увеличаване присъствието на 
белгийския бизнес в България, предизвикателствата пред Европа, приоритетите 
на Българското председателство на Съвета на ЕС, образованието и 
професионалните перспективи пред младите хора. Президентът Румен Радев и 
вицепрезидентът Илияна Йотова проведоха среща с българската общност, по 
време на която държавният глава благодари на сънародниците ни и на културните 
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организации в Белгия, на Българската православна църква, на българското 
училище „Пейо Яворов“, на училищата в Гент и Антверпен, както и на фолклорните 
танцови състави, за последователните им усилия за съхраняване на българщината 
( 1 февруари 2018 г.). 

- Заместник министър-председателят и министър на външните работи 
Екатерина Захариева проведе разговор с Дидие Рейндерс, заместник министър-
председател и министър на външните работи и европейските въпроси на Белгия, в 
рамките на неформалния съвет „Гимних” в София ( 16 февруари 2018 г.).  

15-16 февруари 2018 г. - Председателят на Комисията по външна политика на 
Народното събрание  Джема Грозданова се срещна с вицепремиера и министър на 
външните работи и европейските въпроси на  Белгия  Дидие Рейндерс (15 – 16 
февруари 2018 г.). 

 
Кралство Дания  
- Среща на  Кръстина Таскова, председател на Групата за приятелство 

България-Дания в 44-то Народно събрание,  с Н. Пр.  Сьорен Якобсен, извънреден и 
пълномощен посланик на Кралство Дания в София (май 2018 г. ) 

- Среща на министъра на вътрешните работи,  Валентин Радев, с министъра 
по миграцията и интеграцията на Кралство Дания,  Ингер Стьоберг в София. 
Предвидено бе работно посещение на границата ни с Турция.  (януари-февруари 
2018 г.; отменена от страна на Дания). 

 
Финландия  
- Двустранна среща между министерствата на външните работи на ниво 

началник отдел – директор, гр. София (14 юни 2017 г.) 
 
Кралство Швеция  
- Среща на заместник-министър за Българското председателство на Съвета на 

ЕС Моника Панайотова с посланик Луиз Бергхолм и делегация от шведския 
парламент (02.2018 г.). 

- Участие на  Ивелина Василева, заместник председател на Комисията по 
европейските въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ), в 
Интерпарламентарна среща с представители на Комисията по европейските 
въпроси в шведския парламент.  Темите за обсъждане включват: приоритетите по 
Българското председателство, агрикултурата, двустранните отношения, 
образованието и др. (22 февруари 2018 г.). 

- Изготвени становище и оценка на цялостната дейност на ДП-Стокхолм за 
периода 01.01.2017 г. – 01.03.2018 г. във връзка с извършване на пълна 
административна и специализирана проверка на Посолството на Р България в 
Стокхолм от Инспектората на МВнР. В допълнение са предоставени копия от Плана 
и Отчета на представителството за 2017 г., Плана за работа за 2018 г. и Оценката за 
дейността на Посолството за 2017 г.  

 
Република Исландия  
- След срещата на министрите на външните работи на НАТО, по инициатива 

на исландската страна е проведена среща между  Екатерина Захариева, заместник 
министър-председател и министър на външните работи на Република България и  
Гудлаугур Тор Тордарсон, министър на външните работи на Исландия. (април 2018 
г.) 
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Кралство Норвегия  
– Посещение на заместник-министъра на културата Амелия Гешева в 

Норвегия за участие в официалното стартиране на програмите на Финансовия 
механизъм на Европейското икономическо пространство и на Норвежката 
програма в областта култура и опазване на околната среда (май 2018 г.). 

–  Посещение на  Ингвилд Стуб, държавен секретар в кабинета на министър-
председателя на Кралство Норвегия във връзка с отбелязване на 10 години от 
Финансовите механизми на ЕИП и Норвегия (2007-2017 г.) и подписване на 
споразумения за четири програми от новия период за подкрепа чрез Финансовия 
механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов 
механизъм 2014-2021 г. в областите:   правосъдие, вътрешни работи, култура и 
местно развитие, намаляване на бедността (общ бюджет 113,5 млн. евро) (май 2018 
г.). 

- Консултации в Осло между представители на компетентните български и 
норвежки органи по въпроси, свързани с прилагането на действащите 
международните договори  и приложимото национално законодателство, 
уреждащо  правата и закрилата на детето (юли 2018 г.). 

–  Посещение на д-р Елеонора Лилова, председател на ДАЗД, по покана на 
Директората по имиграция на Кралство Норвегия и в изпълнение на съвместен 
предварително дефиниран проект „Изграждане на център за непридружени деца-
бежанци”, финансиран по програма „Вътрешни работи” на Норвежкия финансов 
механизъм за периода 2014-2021 г. (август 2018 г.).  

- Проведено е второто заседание на Съвместния комитет на Двустранния 
фонд и приет актуализиран Работен план в рамките в рамките на Финансовия 
механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм (септември 2018 г.). 

 
Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия  
– Посещение на Лорд Хауъл,  председател на Комисията по международни 

отношения на Камарата на лордовете, Обединено Кралство Великобритания и 
Северна Ирландия  в София по покана на  Джема Грозданова, председател на 
Комисията по външна политика на Народното събрание, в рамките на 
парламентарното сътрудничество на Българското председателство на Съвета на 
ЕС (15-17 февруари 2018 г.). 

- Посещение на главния прокурор на Република България  Сотир Цацаров за  
участие в международна среща на високо ниво в Wilton Park,  в Лондон, Обединено 
Кралство Великобритания и Северна Ирландия и проведени срещи с британски 
партньори (20-23 февруари 2018 г.). 

- Среща на  Моника Панайотова, заместник-министър за Българското  
председателство на Съвета на ЕС с  Емма Хопкинс, посланик на Великобритания и 
Северна Ирландия ( Март 2018 г.).  

- Изготвяне на справка за отношенията между Обединеното кралство 
Великобритания и Северна Ирландия, ФРГ и Френската република  и  Руската 
федерация и британските позиции по случая „Скрипал“, във връзка с подготовката 
на посещение на Президента на Република България  Румен Радев в Руската 
федерация ( Април 2018 г.). 

- Подготовка на материали за среща на министър-председателя Бойко 
Борисов с министър-председателя на Обединеното кралство Тереза Мей ( 17 Май 
2018 г.). 

- Подготовка на материали за среща на заместник-министър председателя и 
министър на външните работи Екатерина Захариева с държавния министър за 
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Европа и Америка в Министерството на външните работи на Обединеното 
Кралство сър Алън Дънкан (17 май 2018 г.) . 

– Предоставени материали за посещение на заместник-министъра на 
икономиката  Александър Манолев в Обединеното кралство Великобритания и 
Северна Ирландия ( 3-5 юни 2018 г.). 

– Подготовка на материали за среща на  Екатерина Захариева, министър на 
външните работи с посланика на Обединеното кралство  Ема Хопкинс, по искане на 
британската страна (22 юни 2018 г.). 

- Предоставени материали за посещение на президента  Румен Радев в 
Украйна (датата не е уточнена ) ( Юни 2018 г.). 

 
Ирландия  
- Подготовка на материали за участие на заместник-министър Емилия 

Кралева като лектор на публично събитие на Института за международни и 
европейски изследвания в Дъблин ( 22 май 2018 г.).  

 
Централноевропейска инициатива (ЦЕИ)  
- Среща на министрите на външните работи на държавите членки на ЦЕИ в гр. 

Сплит, Република Хърватия. Страната ни бе представена от заместник – министъра 
на външните работи Тодор Стоянов. Беше подчертана пълната подкрепа за 
страните от Западните Балкани и Източното партньорство в техния стремеж към 
европейска интеграция чрез укрепване на регионалната политическа и 
икономическа стабилност (11 юни 2018 г.). 

 
Вишеградска група  
- Участие на заместник министър – председателя по правосъдната реформа и 

министър на външните работи  Екатерина Захариева в Среща на Вишеградската 
група във формат „V4+“ в Кейп Сунио, Гърция. Участваха още Гърция, Румъния и 
Хърватия (10-11 май 2018 г.). 

 
Протоколни срещи и връчване на акредитивни писма 
През първото шестмесечие на 2018 г. бяха проведени: 
- протоколни срещи с новоназначения посланик за Р България на Португалия 

(Н. Пр.  Елена Маргарида Резенде де Алмейда Коутиньо) 
- приемане от президента Р. Радев на акредитивните писма на 

новоназначения извънреден и пълномощен посланик на Република Латвия, Н.Пр.  
Едгарс Бондарс. (изпратени до АП материали) и последваща протоколна среща с 
директор на дирекция „ДЕС“ ( 26 февруари 2018 г).  

- среща на заместник-министъра за Българското председателство на Съвета 
на ЕС Моника Панайотова с посланика на Република Полша Кшищоф Краевски, с  
Лизе Николине Клевен Гревстад, посланик на Кралство Норвегия в България и с  
Емма Хопкинс, посланик на Великобритания и Северна Ирландия (март 2018 г.). 

- прощална среща на ЗМП и министър на външните работи Ек. Захариева с 
извънредния и пълномощен посланик на Конфедерация Швейцария Н Пр. Денис 
Кнобел ( 13 юни 2018 г.); 

- прощална среща на Президента на Република България Румен  Радев с 
извънредния и пълномощен посланик на Конфедерация Швейцария Н Пр. Денис 
Кнобел (18 юни 2018 г.). 
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- среща на началника на политическия кабинет на министър-председателя,  
Румяна Бъчварова с посланиците на Финландия, Кралство Швеция и Кралство 
Дания (6 юни 2018 г.) 

 
Почетни консули 
През първото шестмесечие на 2018 г. бяха финализирани процедурите за: 
– Промяна на консулския клас на почетното (нещатно) консулско длъжностно 

лице на Република Малта в Република България,  Борислав Цветков Боянов, в 
генерално почетно (нещатно) консулско длъжностно лице на Република Малта в 
Република България, със седалище в гр. София и с консулски окръг, обхващащ 
територията на Република България (РМС № 606 от 24.08.2018 г). 

- Финализирана процедура по даване на съгласие за откриване на консулство 
на Р Полша в Р България, ръководено от почетно консулско длъжностно лице, със 
седалище в гр. Несебър, както и по даване на съгласие Лидия Барбара Пиетшик - 
Вангелова да изпълнява функциите на почетен консул (РМС № 115, 22 февруари 
2018 г.). 

- Откриване на Почетно консулство на Р Полша в Р България със седалище в 
гр. Несебър от зам.-министъра на външните работи Тодор Стоянов(28 юни 2018 г.). 

- Финализирана процедура по даване на съгласие за промяна на класа на 
консулството на Унгария в Република България, ръководено от почетно консулско 
длъжностно лице, със седалище в гр. Варна, в генерално консулство, както и за 
промяна на консулския клас на почетното консулско длъжностно лице на Унгария 
в Република България Йордан Петков Йорданов в почетно генерално консулско 
длъжностно лице (РМС № 330 21 май 2018 г.). 

- финализиране на стартиралата през март 2018 г. процедурата за промяна на 
консулския клас на почетното (нещатно) консулско длъжностно лице на Р 
България в Кралство Белгия със седалище в гр. Аалст на Вили Ван Импе – белгийски 
гражданин, в генерално почетно (нещатно) консулско длъжностно лице на Р 
България в Кралство Белгия, и за промяна на консулския окръг на консулството, 
ръководено от Вили Ван Импе, на консулски окръг, обхващащ Регион Фландрия 
(РМС № 442 от 29 юни 2018 г.) 

- финализирана процедура по даване на съгласие за откриване на консулствот 
на Р България в Р Естония и назначаване на  Индрек Лаул - естонски гражданин, за 
почетен консул на Република България в Република Естония със седалище в гр. 
Талин и с консулски окръг, обхващащ територията на Република Естония 
(назначен с РМС № 360/25.05.2018 г.) 

 
Процедури по награждаване 
– Награждаване на френския гражданин проф. д-р Жак Манян с държавен 

орден „Св. Св. Кирил и Методий“ за неговия особен принос в образованието и 
квалификацията на български лекари и издигане нивото на българската 
медицинска наука в областта на оториноларингологията. 

 
 

3. Сътрудничество в Югоизточна Европа 
 

МВнР подготви осъществяването на посещения и срещи на високо и най-
високо равнище между България и съответната държава от ЮИЕ като израз на 
редовния интензивен политически диалог.  
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Ведомството участва в координацията и подготовката на двустранни 
споразумения, меморандуми и други, които да структурират секторното 
сътрудничество с цел засилване на двустранните контакти и развитие на проекти 
от взаимен интерес в различни сфери, в т.ч. икономиката, енергетиката и социални 
въпроси.  

 
Република Сърбия 
Показател за изпълнение: Подготвени двустранни посещения и срещи на 

най-високо и високо ниво /Президент, Председател на народното събрание, 
Министър-председател/ в държави от ЮИЕ  

 
На ниво държавен глава:  
  Разменени официални визити на президента Румен Радев (21-22 юни 2018 

г.) в Сърбия и на сръбския президент Александър Вучич в България. (23 февруари 
2018 г.). В рамките на посещението в Сърбия двамата президенти посетиха 
Димитровград, където разговаряха с представители на БНМ по техните проблеми 
и бяха постигнати конкретни договорености за решаването на част от тях, а по 
време на визитата в България бяха подписани три меморандума в социалната и 
транспортната сфери между съответните отраслови министерства: Меморандум за 
разбирателство в областта на труда и социалната политика, Меморандум за 
разбирателство за сътрудничество за подобряване на ефективността на 
железопътния транспорт и Меморандум за разбирателство за сътрудничество в 
развитието на пристанищната инфраструктура на река Дунав, необходима за 
съхранение и пренос на втечнен природен газ; 

 На 20 май 2018 г. вицепрезидентът на Република България  Илияна Йотова 
посети Република Сърбия, като част от нейната обиколка (включваща и Република 
Чехия и Република Словакия) по стъпките на Св. Св. Кирил и Методий и техните 
ученици, посветена на 1155-ата годишнина от Великоморавската мисия и в 
контекста на българското председателство на Съвета на ЕС; 

На ниво министър-председател:  
 Министър-председателят Бойко Борисов имаше две срещи със сръбския 

президент  Александър Вучич, съответно в рамките на Международния 
икономически панаир в Мостар (10 април 2018 г.), където обсъдиха въпроси от 
европейския дневен ред, обстановката в региона и двустранните отношения и по 
време на четиристранен формат Румъния-България-Гърция-Сърбия (24 април); 

Парламентарен диалог:  
 От 29 до 31 март 2018 г. на посещение в Република Сърбия беше 

парламентарна делегация, водена от председателя на Комисията по европейски 
въпроси и контрол на европейските фондове на Народното събрание,  Кристиан 
Вигенин; 

 
Показател за изпълнение: Подготвени двустранни посещения и срещи на 

ниво министър на външните работи или друг член на правителството в страни от 
ЮИЕ 

Секторно сътрудничество:  
 На 14 юни 2018 г. в Белград се проведе тристранна среща Сърбия-България-

Унгария по въпросите на енергетиката, фокусирана върху възможностите за 
изграждането на допълнителен капацитет за транспорт на газ и възможностите за 
включване в „Турски поток“. 
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 На 17 май 2018 г., по време на Срещата на върха ЕС-Западни Балкани в София 
беше подписана Съвместна декларация от министрите на енергетиката относно 
изграждането на газов интерконектор България-Сърбия. 

 На 3 май 2018 г., Омбудсманът Мая Манолова посети град Димитровград за 
среща със Защитника на гражданите на Република Сърбия, господин Зоран 
Пашалич, по негова покана. Тя присъства на подписването на Споразумение за 
предоставяне на безвъзмездна помощ от Република България за финансиране на 
проект на Канцеларията на Защитника на гражданите на Република Сърбия 
„Повишена комуникация на Омбудсмана с гражданите”; 

 На 19 март 2018 г. в Ниш се проведе бизнес форум „Сърбия-България 2018“, 
на който страната беше представена от вицепремиера Томислав Дончев и от 
заместник-министъра на икономиката Александър Манолев, а от сръбска страна 
присъстваха  вицепремиерът и министър на строителството, транспорта и 
инфраструктурата Зорана Михайлович и Марко Чадеж, председател на 
Търговската камара на Сърбия. Двамата вицепремиери проведоха отделна среща;  

 
Черна гора  
Показател за изпълнение: Подготвени двустранни посещения и срещи на 

най-високо и високо ниво /Президент, Председател на народното събрание, 
Министър-председател/ в държави от ЮИЕ 

На ниво държавен глава:  
 На 14 и 15 януари 2018 г., президентът на Черна гора,  Филип Вуянович 

осъществи официално посещение по покана на българския си колега  Румен Радев, 
като в рамките на визитата разговаря й и с министър-председателя  Бойко Борисов, 
и с председателя на Народното събрание  Цвета Караянчева; 

На ниво министър-председател:  
 На 1 март 2018 г. в София се проведе среща между министър-председателя  

Бойко Борисов и черногорския му колега Душко Маркович.  
Парламентарен диалог:  
  Посещения в Черна гора имаха съответно делегация от Комисията по 

европейски въпроси и контрол на европейските фондове към НС (29-31 май 2018 
г.) и  парламентарна делегация, водена от председателя на Комисията по външна 
политика  Джема Грозданова (5-7 март 2018 г.).   

 
Показател за изпълнение: Подготвени двустранни посещения и срещи на 

ниво министър на външните работи или друг член на правителството в страни от 
ЮИЕ 

На ниво министри на външните работи:  
 От 2 до 4 април 2018 г. на официално посещение в София беше министърът 

на външните работи на Черна гора,  Сърджан Дарманович, който освен среща със 
заместник министър-председателя и министър на външните работи,  Екатерина 
Захариева, имаше и разговори с президента  Румен Радев, с председателя на 
Народното събрание,  Цвета Караянчева, с председателите на комисиите по 
европейски въпроси и контрол на европейските фондове,  Кристиян Вигенин, и 
комисията по външна политика на Народното събрание,  Джема Грозданова, както 
и с председателя на групата за приятелство България – Черна гора,  Петър Петров.  
Теми на срещите бяха европейската перспектива на Черна гора и Българското 
председателство на Съвета на ЕС, регионалното сътрудничество и 
задълбочаването на двустранния диалог; 
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 На 31 януари 2018 г. заместник министър-председателят по правосъдната 
реформа и министър на външните работи  Екатерина Захариева прие в сградата на 
МВнР  Александър Пейович, министър по европейските въпроси на Черна гора; 

Секторно сътрудничество:  
 В рамките на Глобалния форум за храните и земеделието, който се състоя в 

Берлин по време на най-престижното земеделско изложение "Зелена неделя" (18-
28 януари 2018 г.) се проведе среща на между министрите на земеделието на двете 
страни. 

 На 14 януари 2018 г., в рамките на официалното посещение на президента на 
Черна гора,  Филип Вуянович в София, министърът на отбраната Предраг 
Бошкович се срещна с българския си колега Красимир Каракачанов. 

 
Република Косово  
Показател за изпълнение: Подготвени двустранни посещения и срещи на 

най-високо и високо ниво /Президент, Председател на народното събрание, 
Министър-председател/ в държави от ЮИЕ 

На ниво държавен глава:  
 На 1 март 2018 г. в София се проведе среща между министър-председателя  

Бойко Борисов и президента на Косово,  Хашим Тачи.  
На ниво министър-председател:  
 На 4 юни 2018 г. министър-председателят  Бойко Борисов се срещна с 

премиера на Косово,  Рамуш Харадинай в рамките на провелата си в Тирана 
конференция „Обединени в борбата срещу насилствения екстремизъм“; 

 На 16 април 2018 г. министър-председателят  Бойко Борисов бе на 
официално посещение в Прищина, в рамките на което проведе срещи с президента 
на Косово,  Хашим Тачи, премиера Рамуш Харадинай и ръководителя на 
Офиса/СПЕС,  Наталия Апостолова. По време на визитата бяха разгледани въпроси, 
свързани с европейската перспектива на Косово, регионалните проблеми и 
двустранните отношения, а премиерът Борисов бе удостоен с „Медал на 
независимостта“, по повод 10-тата годишнина от обявяването на косовската 
независимост; 

 
Показател за изпълнение: Подготвени двустранни посещения и срещи на 

ниво министър на външните работи или друг член на правителството в страни от 
ЮИЕ 

На ниво министри на външните работи:  
 На 20 април 2018 г. на официално посещение в София бе първият 

вицепремиер и министър на външните работи на Република Косово,  Беджет 
Пацоли, който проведе срещи със заместник министър-председателя и министър 
на външните работи,  Екатерина Захариева,  с председателя на комисията по 
външна политика на Народното събрание,  Джема Грозданова, със заместник 
министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на 
отбраната,  Красимир Каракачанов и с  Илхан Кючюк, член на Европейския 
парламент от групата на „АЛДЕ“. Проведе си и българо-косовски бизнес форум. 

Секторно сътрудничество:  
 На 26 март 2018 г. се проведе среща на министъра на икономиката,  Емил 

Караниколов с косовския министър на иновациите и предприемачеството,  Бесим 
Бечай. Срещата е в продължение на участието на министър Бечай в 
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Международната конференция „IT Hub Connect 2018. Иновации, регулации, 
инвестиции“ в София Тех Парк; 

 На 22 март 2018 г. се проведе среща на министъра на труда и социалната 
политика,  Бисер Петков с косовския министър на труда и социалната закрила,  
Скендер Речица, в рамките на международната конференция на високо ниво 
„Бъдещето на труда: подход основат на жизнения цикъл“; 

Показател за изпълнение: Почетни консули в държави-членки на ЕС и други 
европейски държави 

Почетен консул:  
 На 4 април 2018 г. приключи процедурата по назначаване на  Пламен Копчев 

за почетен консул на Косово в България, с консулски окръг, обхващащ цялата 
страна.  

 
Република Македония  
Показател за изпълнение: Подготвени двустранни посещения и срещи на 

най-високо и високо ниво /Президент, Председател на Народно събрание, Министър-
председател/ в държави от ЮИЕ 

На ниво държавен глава: 
- Бяха подготвени едно официално (март 2018 г.) и едно работно (май 2018 г.) 

посещение на Президента Румен Радев в Република Македония.  
На ниво министър-председател:  
- През месец март 2018 г. министър-председателят Бойко Борисов осъществи 

посещение в Република Македония.  
 
Република Турция  
Показател за изпълнение: Подготвени двустранни посещения и срещи на 

най-високо и високо ниво /Президент, Председател на Народно събрание, Министър-
председател/ в държави от ЮИЕ:  

На ниво министър-председател:  
- На 7 януари 2018 г. министър-председателят Бойко Борисов бе на посещение 

в Република Турция, където взе участие в официалното откриване след 
реставрация на българския храм „Свети Стефан” в Истанбул. По време на визитата 
проведе срещи с президента Реджеп Тайип Ердоган и с министър-председателя 
Бинали Йълдъръм; 

- На 26 март 2018 г. във Варна министър-председателят Бойко Борисов 
проведе двустранна среща с турския президент Реджеп Тайип Ердоган в рамките 
на срещата ЕС-Турция.   

- На 12 юни 2018 г. в Измир, министър-председателят Бойко Борисов 
осъществи среща с тогавашния министър-председател на Република Турция 
Бинали Йълдъръм; 

 
Показател за изпълнение: Подготвени двустранни посещения и срещи на 

ниво министър на външните работи или друг член на правителството в страни от 
ЮИЕ: 

На ниво министър на външните работи:  
- На 7 януари 2018 г. заместник министър-председателят по правосъдната 

реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева, придружаваща 
министър-председателя Бойко Борисов на официалното откриване след 
реставрация на българския храм „Свети Стефан” в Истанбул, проведе среща с 
министъра на външните работи Мевлют Чавушоглу. 
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- На 26 март 2018 г. във Варна заместник министър-председателят по 
правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева 
проведе двустранна среща с министъра на външните работи на Република Турция 
Мевлют Чавушоглу в рамките на срещата ЕС-Турция. 

Показател за изпълнение: Двустранни срещи със страните от ЮИЕ по 
въпроси на двустранното сътрудничество: 

Секторно сътрудничество  
- На 7 февруари 2018 г. министърът на икономиката на Република Турция  Нихат 

Зейбекчи осъществи посещение в България по покана на българския си колега. В 
рамките на визитата беше приет и от министър-председателя Бойко Борисов и от 
заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на 
външните работи Екатерина Захариева; 

- На 12-13 февруари 2018 г. министърът на културата и туризма на Република 
Турция Нуман Куртулмуш осъществи посещение в България и разговаря с 
министъра на туризма Николина Ангелкова; 

- На 12 юни 2018 г. в турската провинция Ескишехир министърът на 
икономиката Емил Караниколов взе участие в тържественото откриване на 
турския участък на газопровода TANAP за пренос на газ от находището „Шахдениз“ 
в Азербайджан през Турция до Европа; 

Показател за изпълнение: Заседания на Смесените комитети за 
наблюдения на Програмите за трансгранично сътрудничество (България-Сърбия; 
България-Турция, България-Румъния, България-Р Македония и България-Гърция): 

- За периода януари-юни 2018 г. е проведено 1 (едно) заседание на  Смесения 
комитет за наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество 
България-Турция в Одрин. 

 
Хърватия  
Показател за изпълнение: Подготвени двустранни посещения и срещи на 

най-високо и високо ниво /президент, председател на парламент, министър- 
председател/ в държави-членки на ЕС и други европейски държави 

На ниво държавен глава:  
- 03-04 април 2018 г. – официално посещение на президента на Република 

Хърватия Колинда Грабар-Китарович в София 
На ниво министър-председател:  
- 16-17 май 2018 г. – министър-председателят на Република Хърватия Андрей 

Пленкович взе участие в Срещата на върха ЕС – ЗБ в София; 
- 26 май 2018 г. – министър-председателят Бойко Борисов осъществи работно 

посещение в Република Хърватия, в рамките на което бе открит паметник на Иван 
Вазов в на т.нар. Алея на поетите в Загребския парк Бундек; 

- 7 юли 2018 г. – министър-председателят на Република Хърватия Андрей 
Пленкович взе участие в Срещата на върха на Инициативата „16+1“ в София. 

Показател за изпълнение: Почетни консули в страните от ЮИЕ 
- В ход е процедура за откриване на почетно консулство на Република 

България в Република Хърватия. 
 
Показател за изпълнение: Съдействие за подписване на двустранни 

спогодби (в т.ч. за културно сътрудничество) с държави-членки на ЕС и други 
европейски държави 

- Програмата за сътрудничество между двете секторни министерства в 
областта на науката и образованието за периода 2018 – 2021 г.  
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- Програма за сътрудничество в областта на културата между МК над РБ и МК 
на Р Хърватия за периода 2018 – 2020 г. 

 
Показател за изпълнение: Двустранни срещи със страните от ЮИЕ по 

въпроси на двустранното сътрудничество:  
Секторно сътрудничество  
- Двустранна среща на министър на труда и социалната политика Бисер 

Петков с хърватския му колега Марко Павич в рамките на Специализирана среща 
„Образование и нуждите на пазара на труда”, проведена на 23 март 2018 г. в София. 

- 3-4 юни 2018 г. – Посещение на министъра на науката и образованието,  
Красимир Вълчев в Хърватия. 

- 8 юни 2018 г. – Посещение на министъра на вътрешните работи В. Радев за 
участие в министерска среща в Дубровник по въпросите на Шенгенското 
пространство  

- 8-10 юни 2018 г. – Посещение на министъра на финансите Владислав 
Горанов за участие в конференция на СБ и МВФ. 

- 11-12 юни 2018 г. – Участие на заместник-министъра на външните работи 
Тодор Стоянов в срещата на министрите на външните работи на ДЧ на ЦЕИ в 
рамките на Хърватското председателство в Сплит. 

- Българска делегация от Министерството на отбраната проведе разговори в 
Министерство на отбраната на Република Хърватия, в Загреб на 8-10 юли 2018 г. 

- Двустранна среща в Загреб между кмета на Столична община Йорданка 
Фандъкова и кмета на Загреб Милан Бандич, относно потенциала за задълбочаване 
взаимодействието по ключови за двете страни проекти – обработка на отпадъци, 
изграждане на подземна транспортна инфраструктура в гр. Загреб и обмен на опит 
по дейностите на Ротационния председател на Съвета на ЕС. 

 
Показател за изпълнение: Подготвени и проведени участия в регионални 

срещи на ниво министър на външните работи или друг член на правителството в 
страни от ЮИЕ 

- участие на заместник министър-председателя по правосъдната реформа и 
министър на външните работи Е.Захариева в „Дубровник форум 2018“ (31 август-1 
септември 2018 г. ) 

 
Словения   
Показател за изпълнение: Подготвени двустранни посещения и срещи на 

най-високо и високо ниво /президент, председател на парламент, министър- 
председател в държави-членки на ЕС и други европейски държави 

На ниво държавен глава:  
-Официално посещение на президента Борут Пахор в България по покана на 

президента Румен Радев (25-26 март 2018 г.). 
На ниво министър-председател:  
-  Участие на министър-председателя на Словения Миро Церар в Срещата на 

високо ниво ЕС-ЗБ в София (17 май 2018 г.) и в Срещата на върха на Инициативата 
„16+1“ в София (7 юли 2018 г.). 

Секторен диалог 
- Посещение на главния прокурор на Словения Драго Шкета в България (18-

19 юни)  
  
Босна и Херцеговина  
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Показател за изпълнение: Подготвени двустранни посещения и срещи на 
най-високо и високо ниво /Президент, Председател на Народно събрание, Министър-
председател/ в държави от ЮИЕ: 

На ниво държавен глава:  
- Участие на Бакир Изетбегович, бошняшкият представител в 

Председателството в Срещата на върха ЕС – ЗБ в София – 17 май 2018 г. 
На ниво министър-председател:  
- На 12-13 април 2018 г., по покана на министър-председателя Бойко Борисов, 

официално посещение в България осъществи Председателстващият Съвета на 
министрите на Босна и Херцеговина  Денис Звиздич; 

- На 7 юли 2018 г. председателят на Съвета на министрите на БиХ Денис 
Звиздич взе участие в Срещата на върха на инициативата „16+1“ в гр. София. 

- На 9 и 10 април 2018 г. министър-председателят Бойко Борисов посети Босна 
и Херцеговина и  участва в откриването на 21-ият Международен икономически 
панаир в Мостар. В рамките на посещението бе проведена двустранна среща с 
хърватския член на Председателството на Босна и Херцеговина  Драган Чович; 

- На 5 юли 2018 г. министър-председателят Бойко Борисов бе отличен на 
официална церемония в Сараево по време на Международния бизнес форум със 
„Златен плакет – Европейска личност на годината” от Агенцията за избор и 
представяне на ръководители от Босна и Херцеговина, Централна и Югоизточна 
Европа. В рамките на посещението бе проведена двустранна среща с председателя 
на Съвета на министрите на БиХ Денис Звиздич; 

Парламентарен диалог:  
- Среща на председателя на Комисията по външна политика в Народното 

събрание Джема Грозданова с председателя на Съвета на министрите на Босна и 
Херцеговина Денис Звиздич, проведена на 12 април 2018 г. 

 
Показател за изпълнение: Съдействие за подписване на двустранни 

спогодби (в т.ч. за културно сътрудничество) с държави-членки на ЕС и други 
европейски държави 

- Меморандум за сътрудничество в областта на европейската интеграция и 
подобряване на връзките с НАТО между Съвета на министрите на Босна и 
Херцеговина и Правителството на Република България 

 
Показател за изпълнение: Двустранни политически консултации с МВнР в 

страни от ЮИЕ 
- На ниво директор МВнР бяха проведени политически консултации по 

двустранните отношения и регионалното сътрудничество в ЮИЕ с МВнР на 
Словашката република през май 2018 г. 

- 28 юни 2018 г., София - бяха проведени двустранни консултации със 
Станислав Рашчан, директор на дирекция „Стратегически проучвания и анализи“ 
на МВнР на Република Словения; 

 
Показател за изпълнение: Подготвени и проведени участия в регионални 

срещи на ниво министър на външните работи или друг член на правителството в 
страни от ЮИЕ 

- Заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър 
на външните работи Екатерина Захариева участва в Среща на министрите на 
външните работи на страните от Западните Балкани. В рамките на форума проведе 
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среща с министъра на външните работи на Босна и Херцеговина Игор Църнадак – 
16 март 2018 г. 

 
Република Албания  
Показател за изпълнение: Подготвени двустранни посещения и срещи на 

най-високо и високо ниво /Президент, Председател на Народно събрание, Министър-
председател/ в държави от ЮИЕ: 

На ниво министър-председател:  
  На 1 март 2018 г. Албанският премиер Еди Рама участва в срещата на 

държавните и правителствените ръководители на страните от Западните Балкани 
и в Срещата на върха ЕС-Западни Балкани – 17 май 2018 г. 

  На 4 юни 2018 г. премиерът Бойко Борисов бе на работно посещение в 
Албания и взе участие в конференция за борбата срещу насилствения 
екстремизъм, проведена в Тирана. В знак на благодарност за усилията на България 
в подкрепа на европейската интеграция на Албания българският премиер беше 
удостоен с орден за признателност. 

На ниво министри на външните работи:  
  Вицепремиерът по правосъдната реформа и министър на външните работи 

Екатерина Захариева имаше две срещи с албанския министър за Европа и 
външните работи Дитмир Бушати, съответно в рамките на неформалната среща на 
министрите на външните работи (Гимних) в София (15-16 февруари 2018 г.) и в 
рамките на 3-та среща на министрите на външните, вътрешните работи и 
енергетиката на България, Гърция, Албания и Р Македония в Солун (3-4 май 2018 
г.). 

Парламентарен диалог:  
 На 16 февруари 2018 г. делегация на Парламента на Република Албания, 

водена от председателя на Комисията по външна политика Мими Кодели, взе 
участие в Интерпарламентарната конференция за ОВППС и ОПСО. 

 
Румъния  
Показател за изпълнение: Подготвени двустранни посещения и срещи на 

най-високо и високо ниво /президент, председател на парламент, министър- 
председател в държави-членки на ЕС и други европейски държави 

На ниво държавен глава:  
- Неформална среща на президентите на България, Австрия и Румъния ( 4 май, 

Русе.) 
На ниво министър-председател:  
- Среща между министър-председателите,  Бойко Борисов и  Виорика Данчила 

в рамките на консултациите на високо равнище между министър-председателите 
на България, Гърция, Румъния и президента на Сърбия, 24 април 2018г., Букурещ; 

 
Гърция  
Показател за изпълнение: Подготвени двустранни посещения и срещи на 

най-високо и високо ниво /президент, председател на парламент, министър- 
председател в държави-членки на ЕС и други европейски държави 

На ниво министър-председател:  
- На 2 март 2018 г. в гр. Делфи бе проведен икономически форум, в който 

участие взе и министър-председателя на Република България,  Бойко Борисов; 
- На 29 юни 2018 г. в Брюксел в присъствието на председателя на ЕК Жан-

Клод Юнкер премиерите Бойко Борисов и Алексис Ципрас декларираха 
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политическата подкрепа на двете страни за завършване на проекта за 
интерконектор Гърция-България; 

На ниво министър на външните работи:  
- На 3-4 май 2018 г. заместник министър-председателя по правосъдната 

реформа и министър на външните работи, Екатерина Захариева взе участие в 
четиристранната среща между министрите на външните работи на България, 
Гърция, Албания и Р Македония; 

- На 21-22 юни 2018 г. бе проведена трата конференция по „Сигурност и 
стабилност“ на о. Родос, където България бе представлявана от заместник-
министър Емилия Кралева; 

 
Кипър  
Няма данни за срещи през първата половина на 2018 г. 
  
Сътрудничество в Югоизточна Европа (ЮИЕ) – Регионално 

сътрудничество 
През първото полугодие на 2018 г. бе даден силен тласък на политическия 

диалог  в сферата на регионалното сътрудничество чрез участието на България в 
няколко срещи на важни регионални форуми – на Процеса за сътрудничество в 
Югоизточна Европа (ПСЮИЕ), на Организацията за Черноморско 
икономическо сътрудничество (ЧИС), на процеса Бърдо-Бриони и на формата 
“V4+B4+”. По време на срещата на върха на страните-участнички в ПСЮИЕ в 
Словения (23-24 април 2018 г.) бяха постигнати важни резултати – компромис 
относно следващото ротационно председателство на ПСЮИЕ и намиране на 
формула за следващото председателство на Съвета за регионално сътрудничество.  

Не на последно място по важност следва да се отбележи активната политика 
на България в областта на многостранните формати. В периода България имаше 
водеща роля за реализирането на многостранния формат България-Румъния-
Гърция на ниво министър-председатели с участието на президента на Р. 
Сърбия (м. април 2018 г., Букурещ). Страната ни участва и в провеждането на 
десетата среща на министрите на външните работи на България, Гърция и 
Румъния през м. март в Букурещ, както и в третата среща на министрите на 
външните, вътрешните работи и енергетиката на България, Гърция, Албания 
и Р Македония в гр. Солун през м. май 2018 г. Всичко това утвърди България като 
важен фактор в регионалните отношения.  

           
Показател за изпълнение: Подготвени и проведени участия в 

регионални срещи на най-високо и високо ниво /Президент, Председател на 
Народното събрание, Министър-председател/ в страни от ЮИЕ/    

- Участие на премиера  Бойко Борисов в срещата на върха на държавите-
участнички в процеса Бърдо-Бриони и разговори с лидерите от страните от 
Западните Балкани, 27-28 април 2018 г., Скопие, Република Македония. 

- Участие на министър-председателя Бойко Борисов в рамките на 
четиристранния формат Румъния-България-Гърция-Сърбия, 24 април 2018 г., 
Букурещ.   

 
Показател за изпълнение: Подготвени и проведени участия в 

регионални срещи на ниво министър на външните работи или друг член на 
правителството в страни от ЮИЕ   



115 
 

- Трета среща на министрите на външните, вътрешните работи и 
енергетиката на България, Гърция, Албания и Р Македония, 3-4 май 2018 г., гр. 
Солун. 

- Срещи на вицепремиера по правосъдната реформа и министър на външните 
работи Екатерина Захариева с външните министри на страните от Западните 
Балкани в рамките на заседанието на “V4+B4+”, 10-11 май 2018 г., Кейп Сунио, 
Гърция. 

 
 Показател за изпълнение: Подготвени и проведени международни 

конференции по развитие на регионалното сътрудничество в страни от ЮИЕ   
- Участие на министър Екатерина Захариева в конференция на тема „The 

Honorary Consuls in the Balkan Countries and their Role for Improving the Business 
Climate and Promoting Cultural Togetherness”, май 2018 г., Брюксел.   

- Конференция на председателите на парламенти на страните-членки на 
Черноморското икономическо сътрудничество, посветена на 25-та годишнина от 
учредяването на ПАЧИС, 15-16 май 2018 г., Истанбул. 

 
Показател за изпълнение: Тристранни срещи на ниво министър на 

външните работи със страни от ЮИЕ  
- Десета среща на министрите на външните работи на България, Гърция и 

Румъния, 12 март 2018 г., Букурещ. 
 
Показател за изпълнение: Тристранни срещи на ниво министър-

председател със страни от ЮИЕ  
- Среща на министър-председателите на България-Румъния-Гърция с 

участието на президента на Р. Сърбия, 24 април 2018 г., Букурещ.  
 
Показател за изпълнение: В рамките на ПСЮИЕ на най-високо равнище 

(Президент и Министър на външните работи)  
- Участие на премиера  Бойко Борисов в заключителната среща на върха на 

Словенското председателство на ПСЮИЕ, 23-24 април, Бърдо при Краню, Словения. 
- Участие на заместник-министър Емилия Кралева в рамките на Срещата на 

министрите на външните работи на страните участнички в ПСЮИЕ, 23 – 24 април 
2018 г., Бърдо при Краню, Република Словения 

 
Показател за изпълнение: Участие в срещи на ниво директори на 

териториалните дирекции в страните-участнички в ПСЮИЕ  
- Среща на Комитета на политическите директори на Процеса за 

сътрудничество в Югоизточна Европа, 31 януари 2018г., Любляна.  
- Срещата на политическите директори на страните – участнички в ПСЮИЕ, 

23-24 април 2018 г., Бърдо при Крайно.   
 
Показател за изпълнение: Участие на министъра на външните работи в 

срещите на Съвета на външните министри на ЧИС  
- Участие на посланик Мария Павлова в 38-мата среща на Съвета на 

министрите на външните работи на страните-членки на Организацията за 
черноморско икономическо сътрудничество, 27 юни, 2018 г. Ереван, Армения 

 
Показател за изпълнение: Участие в срещи на ниво старши служители на 

страните-членки на ЧИС  
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- Представител на МВнР участва е срещите на Комитета на старшите 
служители на страните-членки на Организацията за Черноморско икономическо 
сътрудничество на 24 януари 2018 г. и на 26-27 април в Истанбул, и на 25-26 юни в 
Ереван.   

 
Показател за изпълнение: Участие в срещи на Борда на Съвета за 

регионално сътрудничество /СРС/  
- Участие на представител на МВнР в 34-тата среща на Борда на Съвета за 

регионално сътрудничество /СРС/, Сараево, 15 март 2018 г.  
 
Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програми – 

Програма 8 
 

№ 
1100.03.04 - Бюджетна програма „Европейска политика“ 

Закон                 Уточнен план Отчет  
(в лева) 

І. Общо ведомствени разходи: 312 000 312 000 58 737 

     Персонал 0 0 0 

     Издръжка 312 000 312 000 58 737 

     Капиталови разходи 0 0 0 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 312 000 312 000 58 737 

     Персонал   0 0 

     Издръжка 312 000 312 000 58 737 

     Капиталови разходи   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.): 312 000 312 000 58 737 

  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 

източника на финансиране 

 



117 
 

 

 
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 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 № 33-00-112/ 12.02.2018 г. 
 
 

Програма 9 „Визова политика и управление на кризи” 

 
Степен на изпълнение за заложените в програмата цели 
 
Основните цели на тази програма са да се изгради и поддържа необходимата 

инфраструктура и материална среда, да се подготвят кадрите и да се изготвят 
съответните нормативни и административни документи, които да съответстват на 
изискванията за присъединяване към Шенген. След постигане на членство да се 
осигурят условия за ефективно прилагане на правото и практиката на Шенген. 
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По тази програма се осигурява и административното обслужване на 
български и чуждестранни физически и юридически лица в чужбина.  

 
Осъществени дейности/постигнати резултати  
1. Визова Политика  
Резултати от предоставянето на продукта/услугата 
- Ефективно прилагане на правото и практиката на Шенген. 
 
Дейности за предоставяне на продукта/услугата 
- Организация на работата на Визовия център и консулските служби на 

Република България в чужбина за покриване на шенгенските изисквания. 
- Поддържане на Националната визова информационна система в съответствие 

с изискванията на ЕС и шенгенските изисквания и свързването й с европейската 
визова информационна система. 

- На 13.11.2018 г. приключва изпълнението на договор № 57/ОП-И/25.08.2016 
“Поддръжка и обновяване на програмното и техническо осигуряване на 
Националната визова информационна система и на визовата дейност в 
консулските служби на Р България”, Обособена позиция 2: “Надграждане и 
обновяване на Националната визова информационна система (НВИС)”. Към 
настоящия момент новата локална НВИС е внедрена в 17 консулски служби, като 
до края на 2018г. предстои да бъде внедрена в минимум още 20 консулски служби. 

- През 2019 г. престои стартирането на проект за модернизация и ремонт на 
25 консулски служби, финансиран по фонд „Вътрешна сигурност”. 

- Към настоящия момент тече подготовка по стартирането на проект 
„Развитие на програмното и техническо осигуряване на Националната визова 
информационна система и интерфейсите за Визовата информационна система на 
ЕС-VIS и мрежата за консултиране на визи VISION”, финансиран също по фонд 
„Вътрешна сигурност”. 

- Поддръжка на Резервен визов център. 
- Извършване на анализ и извършване на необходими нормативни промени във 

връзка с актуалните моменти във визовото и шенгенското законодателство на ЕС. 
- Извършване на анализ от необходимостта от сключване на договори за 

представителство с други държави-членки на ЕС относно издаване на визи в трети 
държави, в които Република България няма ДП/КП. 

- На този етап няма необходимост от сключване на подобни договори за 
представителство. 

- Продължаване и разширяване на дейността по сключване на договори с 
външен изпълнител за аутсорсинг в трети държави, където Република България няма 
ДП и КП. 

 
Дейности, за които е необходимо допълнително финансиране: 
- Неободимост от съфинансиране на горепосочените два проекта в размер 25% 

от отпуснатите от Фонд „Вътрешна сигурност” суми. 
 
2. Консулски въпроси 
Резултати от предоставянето на продукта/услугата 

- Защита на интересите на българските граждани. 

- Защита на интересите на българските общности. 

- Предоставяне на качествени консулски услуги. 
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Дейности за предоставяне на продукта/услугата 

- Провеждане на външната политика на България в областта на консулските 
отношения. 

- Осъществяване на консулски функции, предоставяне на консулско 
обслужване на български и чуждестранни физически и юридически лица. 

- Правна помощ и изпълнение на съдебни поръчки по граждански и 
наказателни дела. 

- Защита на интересите на български граждани в чужбина – на малолетни и 
непълнолетни, на възрастни лица, на лица с увреждания, при случаите на 
недееспособност, на лицата, поставени под запрещение, при установяване на 
настойничество и попечителство. 

- Подпомагане на български граждани, които са жертви на трафик на хора. 

- Оказване на помощ и съдействие на български граждани, пребиваващи в 
чужбина, изпаднали в беда вследствие на кражби, насилие, злополуки, загуба на 
документи, сериозни заболявания и други подобни инциденти. 

- Оказване на помощ при мащабни кризи (природни бедствия, катастрофи и 
др.), при които са засегнати или могат да бъдат засегнати животът, здравето или 
собствеността на голям брой български граждани или граждани на ЕС.  

- Оказване на помощ при нетърпящи отлагане индивидуални случаи с 
тенденция към ескалация и/или потенциал за значително влияние върху 
международните отношения и общественото мнение (вземане на заложници и др.), 
които изискват незабавна реакция с привличане на ресурси на МВнР и други 
компетентни ведомства. 

- Оказване на помощ и съдействие в случаите на арест на български граждани 
в чужбина, при съдебни процеси срещу български граждани зад граница и при 
изтърпяване от тях на наказания за лишаване от свобода в чужди страни. Оказване 
на съдействие за извършване на трансфер в България на осъдени български 
граждани в чужбина.  

 

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

- Развитие на вътрешнополитически процеси в някои държави, които негативно 
рефлектират върху спазването на правата на българските граждани и на българските 
общности; 

- Неизпълнение на международноправни задължения от други 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./; 
 
Информация за наличността и качеството на данните 
- Годишен доклад за състоянието на администрацията в МВнР по Закона за 

администрацията; 
 
3. Управление на кризи 
През първото полугодие на 2018 година МВнР постоянно наблюдаваше 

обстановката в различните страни по света от гледна точка на евентуално 
възникване на причини за промени на нивата на риск. Основни източници на 
информация бяха получаваните от българските дипломатически и консулски 



120 
 

представителства съобщения и препоръки, както и данни от министерства на 
външните работи на държавите-членки на ЕС, други страни, национални и 
международни СМИ. При извършване на съответния анализ и оценка, дирекцията 
се ръководеше от възприетата в ДЧ на ЕС класификация на степените на риск и 
препоръките на Европейския кризисен център.  

Ежедневно се изготвя „Дневен ситуационен доклад“, отразяващ информация 
за миграционния натиск, кризисни ситуации с бедстващи български и граждани на 
ЕС и събития в горещи точки по света. 

Денонощно бяха приемани и препращани по предназначение и 
компетентност информации, съобщения и сигнали, получавани от български 
институции и ведомства, чуждестранни представителства в страната, български 
задгранични дипломатически и консулски представителства и български 
граждани. 

Текущо се актуализират и публикуват препоръки към българските граждани, 
намиращи се или пътуващи в чужбина при възникване на конкретна опасност, 
включително при възникване на кризисна обстановка, в т.ч. блокиране на 
движението по границите със съседни държави.  

Продължи да функционира въведената в експлоатация през май 2016 г. 
електронна система за допълнително директно оповестяване на наши граждани, 
пребиваващи зад граница, относно наличие на кризи и препоръките на МВнР в тази 
връзка. Неколкократно беше оказвано съдействие на български граждани, 
изпаднали в затруднено положение и обърнали се за съдействие към МВнР.  

В МВнР е организирано денонощно оперативно дежурство и се води пълен 
отчет за постъпващите сигнали – позвънявания, получени факсове или 
електронни писма от наши сънародници. За първото полугодие на 2018 г. 
оперативните дежурни на МВнР са регистрирали 877  бр. сигнали по телефона, 579 
бр. по имейл и 415 бр. сигнали, получени по факс. Много случаи се разрешават 
директно от оперативните дежурни. 

За да може да се осигури адекватна подкрепа за български граждани в беда, 
текущо се актуализира информацията за регистрирали се на сайта на МВнР 
български граждани. За отчетния период – 526. Извършено бе и мащабно 
осъвременяване на справките за отделните страни в рубриката „Пътувам за…“ 

През  първото полугодие на 2018 година бяха публикувани 41 бр. 
информации и предупредителни съобщения в рубриката „Съобщения на 
Ситуационен център“.  

През януари бяха изготвени препоръки за българските граждани, които 
възнамеряват да посетят Република Корея във връзка със зимните олимпийски и 
пара-олимпийски игри, като след известна координационна дейност между 
завеждащите консулските служби на държавите-членки на ЕС в Сеул на тяхна база 
бяха изготвени препоръки към всички граждани на ЕС.   

През месец март 2018 година след пътна катастрофа с автобус, превозващ 
български туристи в Египет, град Хургада, бе оказано логистично съдействие до 
тяхното завръщане в страната. 

През юни бе оказано съдействие във връзка с трагичния инцидент на 
изчезналия български алпинист Боян Петров.  

Представители на МВнР участваха в заседанията на работната група 
„Консулски въпроси“ към Съвета на ЕС (РГ „КОКОН“). Българското председателство 
изпълни успешно заложените в своята програма приоритети, в т.ч. за 
разработването на единен формат на Съвместните рамки за консулска готовност 
при кризи, които се изготвят от местните групи за консулско сътрудничество.  
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Бе подготвен вътрешноведомствения План за организация на дейността в 
МВнР в изпълнение на Националния план за оказване на поддръжка от Република 
България като страна-домакин на сили на НАТО. 

Бе изготвен механизъм за определяне на реда, условията и компетентността 
за вземане на съгласувани решения за действия в спешен порядък по повод 
настъпили събития, предизвикващи повишен обществен и медиен интерес след 
възникване на кризисни ситуации. 

През 2018 година ДСЦ извърши в рамките на своите правомощия 
необходимата по обем дейност по координиране и разрешаването на проблемите 
на засегнати български граждани зад граница.  

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

9 
 

№ 

1100.03.05 - Бюджетна програма „Визова политика и 
управление при кризи“ 

Закон                 Уточнен план Отчет  

(в лева) 

І. Общо ведомствени разходи: 2 240 800 2 159 900 627 602 

     Персонал 0 0 0 

     Издръжка 2 240 800 2 159 900 627 602 

     Капиталови разходи 0 0 0 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 2 240 800 2 159 900 627 602 

     Персонал   0 0 

     Издръжка 2 240 800 2 159 900 627 602 

     Капиталови разходи   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.): 2 240 800 2 159 900 627 602 

  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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източника на финансиране 
 

 
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 № 33-00-112/ 12.02.2018 г. 
 

Програма 10 „Осигуряване и контрол на външнополитическата 
дейност” 

Степен на изпълнение на заложените в програмата цели 
През първото полугодие бе постигнато добро финансово управление на публичните 

средства посредством засилване на управленската отговорност,  прилагане на адекватни 
контролни механизми и ефективни системи за финансово управление и контрол. 

 
Осъществени дейности/постигнати резултати  
1. Вътрешен одит 
В изпълнение на утвърдения от министъра на външните работи годишен 

план за дейността на дирекция „Вътрешен одит“ през 2018 г. се извършиха и 
приключиха 5 бр. одитни ангажименти за увереност и 1 бр. одитен ангажимент за 
консултиране. В процес на изпълнение към 30.06.2018 г. са 5 бр. одитни 
ангажименти за увереност и 1 бр. одитен ангажимент за консултиране. Извършени 
са и 26 бр. неофициални одитни ангажименти за консултиране. 

Във връзка с Указания за приоритетни цели и области за одитиране при 
планиране на дейността по вътрешен одит за 2018 г. на Министерство на 
финансите, копие на доклада от извършения одитен ангажимент за консултиране 
с цел „Политика за защита на личните данни и личната неприкосновеност в МВнР“ 
е изпратен в Министерство на финансите. 

В резултат на дадените от вътрешните одитори препоръки се подобриха 
редица дейности и процеси, както следва:  

- Подобрено е разбирането за управлението на риска и въвеждане на 
контролни механизми от ръководителите в задграничните представителства; 
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- Подобрена е финансово-счетоводната и материална отчетност, 
управлението на движимото и недвижимо имущество, консулската дейност и 
деловодната дейност  в задграничните представителства; 

- Повишено е разбирането за управленската отговорност, вътрешния 
контрол, дейността по вътрешен одит, в резултат на проведени срещи с лица на 
ръководни длъжности на всички йерархични нива. 

За първото полугодие на 2018 г. са постигнати планираните целеви стойности 
на показателите за изпълнение. 

 
2. Инспекторат 
През първото полугодие на 2018 г. се запазиха положителни тенденции в 

дейността на Инспектората, които са показателни за неговия принос за 
подобряване функционирането на дипломатическата служба, а именно:  

Изготвен и утвърден е стратегически план за дейността на Инспектората за 
периода 2018-2020 г. ; 

Анализът и оценката на ефективността и на корупционния риск в дейността 
на администрацията на ЦУ на МВнР и на второстепенните разпоредители с бюджет 
към министъра остават приоритетни направления в работата на Инспектората. 
Въз основа на резултатите от този вид проверки се предлагат, управленски 
решения;  

В рамките на първите шест месеца на 2018 г. са извършени пълни 
административни и планови проверки на Посолствата на Република България в 
Сеул, Тирана, Варшава, Берн, Претория и Стокхолм, както и в Генералните 
консулства в Мюнхен и Санкт-Петербург; 

Инспекторатът е извършил предварителни проучвания на 37 сигнала 
свързани с работата на дипломатическата служба; 

За първото полугодие на 2018 г. Инспекторатът е извършил 9 извънпланови 
проверки по заповеди на министъра на външните работи;  

На основание на чл. чл. 42, ал. (1) на Вътрешните правила за дейността на 
Инспектората на МВнР Постоянният секретар свиква, не по-рядко от два пъти в 
годината, работно съвещание с участието на ръководителя на Инспектората,  
ръководителите на проверените структурни звена през предхождащия 
съвещанието период и ръководителите на звената отговорни за изпълнение на 
препоръките, Осъществен е последващ контрол за изпълнение на препоръките на 
Инспектората от проверяваните административни звена в МВнР  от извършените 
проверки през 2017 г., като за резултатите и изготвена докладна записка до 
министъра на външните работи; 

В резултат на проверките за ефективност са направени съответни препоръки 
по  констатирани конкретни проблеми на съответните задгранични 
представителства /ЗП/. Идентифицирани са и общи за министерството проблеми 
от принципен характер, като, например, ограничения кадрови и финансов ресурс 
за осигуряване на нормалната работа на консулските служби. Тенденцията към 
намаляване на броя на служителите има като основни  последствия създаване на 
обективни предпоставки за влошаване на качеството на обслужване на 
българските граждани в консулските служби /КС/, което контрастира драстично с 
ясно изразения политически приоритет на правителството, а именно 
присъединяването на България към Шенгенските  споразумения; 

Инспекторатът е изготвил антикорупционен план на МВнР за 2018 г. В 
изпълнение на  функциите си, свързани с превенция на корупционните практики, 
бе направен анализ на корупционния риск в хода на всички планови проверки, 
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осъществени през първото полугодие на 2018 г. Значително е подобрен подхода на 
задграничните представителства към превенцията на антикорупционни практики 
и са увеличени реално предприетите мерки.  

 
3. Процесуално представителство, юридически дейности 
В рамките на програма № 10 „Осигуряване и контрол на 

външнополитическата дейност” през първото полугодие на 2018 г. работата на 
компетентното структурно звено в МВнР 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 административните актове, свързани с възникването, изменянето и 
прекратяването на трудовите и служебните правоотношения на служителите в 
министерството. 

През първото полугодие на 2018 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 на съдебната практика и са 
информирани компетентните в министерството структурни звена за съдебни 
произнасяния, които биха се отразили на дейността на МВнР. 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. Ежедневно се предоставят устни и писмени консултации по действащото 
законодателство в Република България на всички звена в министерството, 
включително и становища по възникването, развитието и прекратяването на 
служебните и трудовите правоотношения. Осъществявано е съдействие при 
изготвянето на актове, свързани с функционирането на структурните звена на 
министерството, давани са правни становища във връзка с вземането на решения 
за предоставяне или за отказ за предоставяне на обществена информация по реда 
на ЗДОИ. Изготвяни са становища и указания до структурните звена в 
министерството и до задграничните представителства по Закона за 
дипломатическата служба, вкл. по въпроси, свързани с трудовите и служебни 
правоотношения на дългосрочно командированите служители и наети местни 
лица. Давани са указания до задграничните представителства във връзка с 
процесуалното представителство по дела, образувани в чужбина.  

С цел усъвършенстване на уредбата, регламентираща функционирането на 
дипломатическата служба, през първото полугодие на 2018 г. бяха изготвени 
изменения и допълнения на следните нормативни и вътрешноведомствени 
актове: Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за 
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командировъчните средства при задграничен мандат, Вътрешни правила за 
условията и реда за набиране, оценка, подбор, одобрение и изпълнение на проекти 
по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, като официална помощ за 
развитие по двустранна линия; проект на Вътрешни правила за условията и реда 
за работа по Закона за достъп до обществена информация в Министерството на 
външните работи.  

Изготвяни са становища по проекти на нормативни актове, разглеждани от 
работни групи или комисии на Народното събрание на Република България, както 
и становища от името на заместник министър-председателя по правосъдната 
реформа и министър на външните работи по конституционни дела.  

 
4. 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 
първото полугодие на 2018 г. бяха: 

- Подготвени бяха съответните изказвания и доклади във връзка с публични 
изяви на министъра на външните работи, началника на политическия кабинет и 
заместник-министрите. 

- Изготвяне на аналитично-информационни материали, справки и позиции по 
важни и актуални външнополитически въпроси с регулярен и ad hoc характер. Сред 
осъществяваните дейности следва да се посочи: изготвянето на ежемесечни отчети 
за дейността на МВнР по програмата на правителството в частта й „Външна 
политика”. 

- Инициирана беше промяна на вътрешно-нормативната база в сферата на 
програмното планиране и бюджетиране, както и бяха осъществявани други 
регулярни отчетно-планови дейности и ад хок-задачи. 

- Подготвени и разпространени бяха Референтни материали по Позиции на 
Република България по актуални международни въпроси. 

- Бяха изготвени актуализираната Бюджетната програма на МВнР за периода 
2019-2021 г. в програмен формат, както и докладът към нея, в съответствие с 
изискванията на МФ. 

- Анализът на процеса на съгласуване на плановете и оценка на отчетите на 
ДКП спомогна за засилване на собствената отговорност в работата на 
Дипломатическата служба, обективизиране оценките на дейността на ДКП и 
техните ръководители, както и на качеството на цялостния управленски процес. 

- Изготвяни бяха координирани становища по указания на Постоянния 
секретар и на ПК.  

- Предоставян бе експертно-аналитичeн принос към формирането на 
български концепции, идеи и инициативи за осъществяване на 
външнополитическите приоритети. 

- 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 
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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. 

 
Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програми – Програма 10 
 

№ 

1100.03.06 - Бюджетна програма „Осигуряване и контрол 
на външнополитическата дейност“ 

Закон                 Уточнен план Отчет  

(в лева) 

І. Общо ведомствени разходи: 507 100 558 500 215 709 

     Персонал 0 0 0 

     Издръжка 507 100 558 500 215 709 

     Капиталови разходи 0 0 0 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 507 100 558 500 215 709 

     Персонал   0 0 

     Издръжка 507 100 558 500 215 709 

     Капиталови разходи   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.): 507 100 558 500 215 709 

  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 

източника на финансиране 
 

 
Организационни структури, участващи в програмата 
Дирекция „Правна”, дирекция „Вътрешен одит”, Инспекторат, дирекция 

„Държавен протокол”, дирекция „Външнополитическо планиране, информация и 
координация”, дирекция „Бюджет и финанси“, дирекция „Управление на 
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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 № 33-00-112/ 12.02.2018 г. 
 

Програма 11 „Международно  сътрудничество за развитие и хуманитарни 
въпроси ” 

 
Цели на програмата 

- Осъществяване на българската политика на сътрудничество за развитие, на 
общата политика на сътрудничество за развитие на ЕС, новия Европейски 
консенсус за развитие и Европейския консенсус за хуманитарна помощ; 

- Развитие на сътрудничество за развитие като част от външната политика на 
България, на усилията за постигане на устойчиво развитие, укрепване на 
международния мир, сигурност и стабилност на основата на ценностите на 
демокрацията, плурализма, върховенство на закона и зачитането на правата на 
човека;  

- Осъществяване на координация с ЕС и държавите-членки на ЕС по 
инструментите, механизмите и фондовете за външна дейност на ЕС – Европейския 
план за външни инвестиции, Европейския фонд за устойчиво развитие, 
Европейския фонд за развитие, Инструмента за сътрудничество за развитие, 
Европейския инструмент за съседство и партньорство, Европейския инструмент, 
допринасящ за мир и стабилност, Европейския инструмент за демокрация и 
човешки права, Европейския фонд за демокрация, Инструмента за пред-
присъединителна помощ, Регионалния доверителен фонд на ЕС в отговор на 
Сирийската криза, Спешния доверителен фонд на ЕС за стабилност и справяне с 
първопричините за незаконната миграция и разселените лица в Африка, 
Механизма за бежанците в Турция;  

- Съдействие за постигане в страните-партньори на Целите за устойчиво 
развитие от Дневен ред 2030 на ООН;  

- Осигуряване на прозрачност, видимост и популяризиране на българската 
помощ за развитие в страните-партньори, вкл. чрез общи и координирани 
действия с държавите членки на ЕС, Европейската комисия, както и с други донори. 

 
 Предоставяни по програмата продукти/услуги  
 
 Осъществяване на сътрудничеството за развитие и предоставяне на 

хуманитарна помощ 
 
Резултати от предоставянето на продукта/услугата 
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- Принос към сигурността, сътрудничеството, стабилността и устойчивото 
развитие в региона на Западните Балкани и в Черноморския регион чрез 
предоставянето на български опит и капацитет. 

- Осъществяване на политиката на сътрудничество за развитие, насочена към 
осъществяването на Средносрочната програма за помощ за развитие 2016-2019 г.,  
и на Целите за устойчиво развитие от Програмата на ООН 2030 за устойчиво 
развитие, вписваща се в общата политика на ЕС в тази област, залегнала в 
Европейския консенсус от 2005 г. и съобразена с критериите за оценка и 
ефективност, разработени от Организацията за икономическо сътрудничество и 
развитие (ОИСР) и с добрите международни практики. 

- Изпълнение на ангажимента на България в контекста на Общата позиция на 
ЕС по финансирането на развитието, потвърдена и в Заключенията на Съвета 
Външни работи/ Развитие от 26 май 2015 г. 

- Съдействие за установяването на справедлив международен ред и постигане 
на глобалните цели и задачи в областта на развитието, съгласувани в рамките на 
ООН. 

- Утвърждаване на доброто име и международния авторитет на България. 

- Развитие на двустранните отношения със страните-партньори. 

- Подобряване на социално-икономическото развитие, доброто управление и 
демократичните реформи в страните партньори, водещи към устойчиво и 
приобщаващо икономическо развитие, намаляване на бедността и повишаването 
на благоденствието. 

- Предоставяне на ефективна, навременна и продиктувана от нуждите на 
засегнатите региони и страни хуманитарна помощ. 

- Разработване и осъществяване заедно с ЕС и ДЧЕС на всеобхватен подход за 
управление и контрол на масови мигрантски потоци, при отчитане на 
взаимовръзката сигурност-развитие-миграция. 

- Осъществяване на целите и принципите на ПМС № 234 за политиката на 
участие в международното сътрудничество за развитие, Европейския консенсус по 
хуманитарната помощ от 2007 г., Доброто хуманитарно донорство,  Рамката от 
Сендай за намаляване на риска от бедствия и аварии 2015-2030 г. и българските 
ангажименти, поети на Световния хуманитарен форум през 2016 г.  

- Развитие на нормативната база в областите на сътрудничеството за 
развитие и хуманитарната помощ. 

- Повишена видимост на предоставената от България помощ за развитие и 
хуманитарна помощ.  

 
Дейности за предоставяне на продукта/услугата 

- Работа по подготовката и участието на България в заседанията на Съвет 
Външни работи/Развитие в срещите на генералните директори по развитието на 
ДЧЕС;   

- Подготовка и участие в работните групи към Съвета на ЕС 
РГ„Сътрудничество за развитие” /CODEV/, РГ „Африка, Карибски и Тихоокеански 
басейн /ACP,  РГ „Програма 2030“ и в РГ „Хуманитарна и продоволствена помощ” 
/COHAFA/. 

- Осъществяване на Българското председателство на РГ „АКТБ”, РГ „КОДЕВ” и 
РГ „КОХАФА” през 2018 г.  
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- Дейности по осъществяване на Средносрочната програма за помощ за 
развитие и хуманитарна помощ за периода 2016-2019 г., вкл. планиране, 
координиране и контрол върху  програмите за сътрудничество и проектите за 
сътрудничество, особено в приоритетните за България географски направления: 
страните от Западните Балкани, Черноморския регион и Близкия изток и Северна 
Африка. Координиране и контрол върху предоставяната хуманитарна помощ. 

- Развитие на нормативната база и на административния капацитет  по 
осъществяването на  сътрудничеството за развитие и предоставянето на 
хуманитарна помощ. 

- Подготовка на участието във форуми на ЕС, ООН и други международни 
организации, посветени на устойчивото развитие и на преодоляване на 
хуманитарните кризи.  

- Подготовка на българското участие в управлението на Механизма за 
бежанците в Турция и на Европейския фонд за развитие.  

- Координация на политиката на Република България по сътрудничеството за 
развитие.  

- Координация на отпусканата от Република България официална помощ за 
развитие по многостранна и двустранна линия, както и на предоставяната 
хуманитарна помощ. 

- Планиране, координиране, осъществяване, мониторинг и оценка на 
предоставяната помощ по многостранна и двустранна линия. 

- Изготвяне и предоставяне на отчети за предоставената помощ пред 
националните институции и ОИСР; 

- Публикуване на отчети на уебсайта на МВнР. 
 
През  отчетния период в голямата си част заложените дейности и цели 

бяха постигнати. 
 
За периода на Българското председателство на Съвета на ЕС, България 

участва активно в заседанията на СВнР/Развитие през февруари и май 2018г. , на 
които бяха разгледани редица въпроси с голяма важност за бъдещето на Съюза: 
инструментите за външно финансиране в новата Многогодишна финансова рамка; 
изготвянето на преговорен мандат за ново споразумение за сътрудничество между 
ЕС и 79 държави от (т.нар. процес Пост-Котону); създаване на Европейска банка за 
развитие в рамките на ЕИБ, която да служи в реализацията на Европейския външен 
инвестиционен план, и др. 

 В рамките на РГ „АКТБ“, под ръководството на Българското 
председателство, бяха проведени  интензивни дебати по сътрудничеството със 
страните от Африка, Карибите и Тихия океан. В рамките на проведените 32 
редовни заседания на РГ „АКТБ“ основните усилия бяха насочени към 
съгласуването на позициите на страните-членки по сътрудничеството с АКТБ, на 
базата на които бе изготвена основата за преговорния мандат на ЕС за преговорите 
Пост-Котону. Съветът на Европейския съюз одобри на 22 юни 2018 г. преговорния 
мандат на ЕС за бъдещото партньорство с  държавите от Африка, Карибите и 
Тихоокеанския басейн, което представлява значителен успех на българското 
председателство. 

 На заседанието на РГ „Сътрудничество за развитие” на 26 април т.г. беше 
проведено първо обсъждане на проект на Българското председателство за  
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Заключения на Съвета относно годишния доклад за изпълнението на 
инструментите на ЕС за финансиране на външни дейности.  

 На заседанието на РГ „Сътрудничество за развитие“ на 18 юни т.г. под 
Българско председателство, бяха завършени преговорите по проекта на 
Заключения на Съвета относно сътрудничеството с градовете и местните власти.  
ДЧЕС приветстваха текста на Председателството, като предложиха промени по 
отношение на текстовете за миграцията  и за ролята, която националните 
институции на ДЧЕС могат да имат за преодоляване на предизвикателствата 
свързани с урбанизацията. По отношение на миграцията беше прието 
компромисно предложение на председателството, което отчита тенденцията на 
нарастване на миграционните и бежанските потоци, пред която са изправени 
градските и местните власти. 

 В РГ „Програма 2030“ на 14 юни т.г. под Българско председателство бяха 
завършени преговорите по текста на основните послания на ЕС за Форума на 
високо равнище за устойчиво развитие в Ню Йорк. Постигнато беше съгласие както 
по частта за стратегическите насоки, така и по отделните цели на устойчивото 
развитие, предмет на задълбочен преглед на форума (цели 6, 7, 11,12,15,17). 

 В изпълнение на заявения приоритет на Българското председателство за 
координирано прилагане на Европейския консенсус относно хуманитарната 
помощ и мониторинга  и намирането на ефективен колективен отговор на 
назряващи, текущи и продължаващи кризи, Българското председателството бе 
активно ангажирано в приемането на редица Заключения на Съвета по 
съществуващи кризисни ситуации, а именно: Заключения на Съвета по 
интегрирания подход към външните конфликти и кризи,  от 22 януари т.г.; 
Заключения на Съвета по Сирия, от 16 април т.г.; Заключения на Съвета по Йемен 
от 25 юни т.г.; Заключения на Съвета по Сахел/Мали от 25 юни т.г; Заключения на 
Съвета по Африканския рог и Червено море от  25 юни т.г.; Заключения на Съвета 
по Специалния доклад № 4/2018 относно помощта на ЕС за Бирма/Мианмар от 22 
май т.г.   

 В периода на Българското председателство на СЕС бяха проведени редица 
международни конференции: международна конференция за възстановяване на 
Ирак; конференция на високо ниво по Източна Украйна в Брюксел; конференция 
на високо ниво по Сомалия в Лондон; донорско събитие на високо ниво по Йемен в 
Женева; международна конференция по висше образование в спешни ситуации в 
Лисабон; хуманитарна конференция по ДР Конго в Женева; среща по Южен Судан в 
Брюксел; втората Конференция в Брюксел за хуманитарна помощ на Сирия и 
региона.  

 Българското  председателство  положи значителни усилия за по-
нататъшното привеждане в действие на връзката между хуманитарната помощ и 
развитие , като взе  участие в дискусиите по изготвянето  на  хуманитарните 
приоритети на ЕС за представяне на 73-та сесия на ОС на ООН, на Заявленията на 
ЕС и ДЧЕС за първата редовна сесия на Управителния съвет на Световната 
продоволствена програма (Рим, 26-28 февруари), и на втората годишна сесия на 
Управителния съвет на Световната продоволствена програма (Рим, 18-22 юни). 

 В съответствие с приоритетите на Българското председателство, предмет на 
обсъждане бе  и темата „забравени кризи“. В продължение на дейността по време 
на Естонското председателство и на базата на „документ за размисъл“ на Франция, 
Испания, Италия, и Португалия, с активното участие на Българското 
председателство, ДЧЕС обсъдиха обща листа на забравените кризи, обмениха 
информация по критериите и обемите на националното финансиране, 
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подобряване на координацията по комуникирането и видимостта, с оглед 
недопускане отслабване на вниманието на международните фактори, 
включително на общественото мнение и превръщането на някои хуманитарни 
кризи в постоянни, и изготвяне на общи послания по специфични забравени кризи.  

 В рамките на заявения приоритет на Българското председателство за 
прилагането на Дневен ред 2030 в съответствие с новия Европейски консенсус за 
развитие, бяха приети Заключения на Съвета от 22 май т.г.  „ Инвестиции за 
устойчиво развитие и Годишен доклад за 2018 г. до ЕС относно целите на ЕС спрямо 
помощта за развитие“.  

 На заседанието си през юни т.г. Европейският съвет разгледа въпроси от 
областта на миграцията, сигурността и отбраната, както и икономически и 
финансови въпроси. Лидерите от ЕС  приеха заключения по редица въпроси, 
разисквани  в рамките на програмата на лидерите, като данъчното облагане, 
иновациите и цифровата сфера.  

 В изпълнение на заявените приоритети на Българското председателство и в 
съответствие с апела приет от Световния хуманитарен форум през 2016 г., 
България се присъедини към Хартата за включването на хората с увреждания в 
хуманитарната дейност, както и към Призива за действия по защита от насилие на 
базата на пол в критични ситуации. 

 
Изпълнение на Средносрочната програма за помощ за развитие и хуманитарна 

помощ за периода 2016-2019 год.   
 В изпълнение на РМС № 771 от 14.12.2017 г.  през първата половина на 2018 

г. бе продължено финансирането  на одобрените 55 проекта за развитие на обща 
стойност 3 542 хил. лв. -  в Сърбия (21), Република Македония (5), Босна и 
Херцеговина (12), Украйна (4), Молдова (4), Грузия (6), Армения (2)  и Албания (1). 
Значителна част от тях са ориентирани към подпомагане на културните и 
образователните институции и сдружения,  насърчаване на образованието, 
културното многообразие и междукултурния диалог, изграждане на 
административен капацитет и демократични институции, изграждане и 
поддържане на малка социална инфраструктура.  

 Предоставени бяха средства за финансиране на проект за развитие на 
Националния статистически институт за обучение на експерти от Националните 
статистически офиси на Република Азърбейджан, Република Армения и Република 
Грузия в размер на 106 хил. лева. 

 Съгласно решение  на Министерския съвет № 213/21.04.2017 г. бе 
предоставена  хуманитарна помощ за Сирия, Йемен и Афганистан в общ размер от 
300 000 евро. 

 
Организационни структури, участващи в програмата 
Дирекция „ООН и сътрудничество за развитие”, генерална дирекция 

„Глобални въпроси”, дирекции „Права на човека“, „ОВППС“. 
Съдействащи структури – дирекции „Югоизточна Европа”, „Източна Европа и 

Централна Азия”, „Азия, Австралия и Океания”, „Близък изток и Африка”, 
„Външноикономически отношения”. 

Съвет “Международно сътрудничество за развитие” /МВнР, МФ, МИ, МОН, 
МВР/, и Междуведомствена работна група “Политика на развитие”, създадени с 
Постановление на Министерския съвет № 234 от 1 август 2011 г. 
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Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането 
на целите на програмата 

- Неблагоприятни промени в икономическата среда, бюджетни рестрикции, 
които могат да се отразят върху капацитета за осъществяването на българската 
политика на сътрудничество за развитие;  

- Негативно развитие на двустранни конфликти или активизиране на 
„замразени” конфликти в зоната на изпълнение на проектите;  

- Политически кризи, промени в политическата конфигурация и в 
ръководството на отделни държави, на местно или национално ниво, които могат 
да доведат до забавяне или неосъществяване на проекти и инициативи по линия на 
българското сътрудничество за развитие.  

 
Информация за наличността и качеството на данните 

- Данни за официалната помощ за развитие /ОПР/ от Комитета по помощта за 
развитие, ОИСР;  

- Данни от системата EDRIS на ЕС, съгласно Регламент № 1257/96 от 20 юни 
1996 на Съвета относно хуманитарната помощ; 

- Годишни отчети и средносрочни отчети за помощта за развитие по страни, 
сектори и тематики; 

- Отчети за дейността на задграничните представителства, както и отчети по 
двустранни и многостранни проекти за развитие, финансирани чрез българската 
помощ за развитие. 

Отговорност за изпълнението на програмата 

- Програмен ръководител е определен от Министъра на външните работи 
съгласно Заповед на Министъра на външните работи № 33-00-112/ 
12.02.2018 г. 

 
Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програми 
 

№ 

1100.03.07 - Бюджетна програма „Международно 
сътрудничество за развитие и хуманитарна помощ“ 

Закон                 Уточнен план Отчет  

(в лева) 

І. Общо ведомствени разходи: 160 000 160 000 12 804 

     Персонал 0 0 0 

     Издръжка 160 000 160 000 12 804 

     Капиталови разходи 0 0 0 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 160 000 160 000 12 804 

     Персонал   0 0 

     Издръжка 160 000 160 000 12 804 

     Капиталови разходи   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  6 000 000 5 933 578 4 136 123 

  1. Официална помощ за развитие и хуманитарна помощ 6 000 000 5 933 578 4 136 123 
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ІІІ. 
Администрирани разходни параграфи по други бюджети и 
сметки за средства от ЕС 

0 0 0 

          

  Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): 6 000 000 5 933 578 4 136 123 

          

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 6 000 000 5 933 578 4 136 123 

          

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 6 160 000 6 093 578 4 148 927 

  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 

източника на финансиране 

 
 
 
 

9.10.2018 г.

X
Калин Анастасов

Главен секретар

Signed by: Kalin Vasilev Anastasov  
 
 


