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Резюме
През отчетния период (юни 2013 г. – май 2014 г.) организационните структури в
Министерството на външните работи осъществяваха своята дейност в съответствие с
разписаните в основни нормативни актове компетентности на дипломатическата служба
и съобразно приоритетите на правителствената Програма „Държавност, развитие,
справедливост”.
Водена бе балансирана и разумна външна политика, основана на българските
национални интереси и евроатлантически ценности, като този принцип намери израз във
формирането и изразяването на българските позиции на ниво министър-председател и
министър на външните работи при участието им в заседанията на Европейския съвет,
Съвет „Външни работи” и Съвет „Общи въпроси”. Сред важните теми, по които
България работи последователно за защита на националните си интереси, бяха
политиката на ЕС спрямо страните от Западните Балкани, източните партньори, но също
така и миграционният натиск, предизвикан от кризата в Сирия и нестабилността в
държави от южното направление на Европейската политика за съседство.
Продължи подготовката на България за поемане на ротационното председателство
на Съвета на ЕС през 2018 г. В МВнР бе извършен анализ на опита на държави-членки,
които са осъществили председателство след влизането в сила на Лисабонския договор,
набелязани са необходимите ангажименти, предизвикателства и потенциални проблеми,
с които страната ни би могла да се сблъска в процеса на подготовката. Тече процес по
планиране и организация на кадровото обезпечаване на Председателството в рамките на
министерството, чрез разпределение на работните формати на Съвета на ЕС по ресорни
дирекции и ангажирани ведомства и иницииране на вътрешноведомствен
координационен механизъм.
Важен акцент във външнополитическата дейност бе поставен върху четвъртия
правителствен приоритет, като последователно бе отстоявана позицията за подкрепа за
европейската перспектива за страните от Западните Балкани при изпълнение на
съответните изисквания от тяхна страна и стриктно спазване на принципа за
добросъседство. Беше потвърдена подкрепа за Република Македония, но при положение,
че Скопие изпълни необходимите условия, едно от които е подписване на договор за
добросъседство с България. България подкрепи започването на преговори за членство на
Сърбия в ЕС, като защити българските интереси в рамките на изработването на
преговорна рамка, в която да се гарантират защитата на малцинствата (БНМ) и
спазването на добросъседските отношения като основни критерии и условия за напредък
в преговорите.
По отношение на ефективната регионална политика и усилията за възстановяване
на позициите на България като генератор на политики и инициативи за насърчаване на
многостранното сътрудничество и активизиране на съществуващите инициативи в
Югоизточна Европа и Черноморския регион следва да се отбележи подготовка и
осъществяване на българското ротационно председателство на Организацията за
Черноморско икономическо сътрудничество в периода януари-юни 2014 г. От юли 2015
г. България ще поеме ротационното председателство на Процеса на сътрудничество в
Югоизточна Европа.
В двустранен план за кратко време бяха разменени визити с почти всички страни
от ЮИЕ, което е нагледно доказателство за интензифициране на отношенията по това
направление и приоритетността, която им се отдава от правителството.
Важно направление в дейността на дипломатическата служба бяха положените
усилия за икономизиране на външната политика и ангажирането на дипломатическите и
търговско-икономическите служби за осигуряване на експортни възможности за
българския бизнес и привличане на чуждестранни инвестиции. С приемането на нов
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Устройствен правилник на МВнР (ПМС № 202 от 11 септември 2013 г.) бе създадена
специализирана дирекция „Външноикономически отношения”, която да осъществява
единодействие на вътрешноведомствено и междуведомствено равнище. Продължава
дейността по оптимизиране на работата на консулските служби на Р България и
разширяване на консулското присъствие с цел подпомагане на българския бизнес –
откриване на консулска служба в Екатеринбург (Русия) и генерални консулства в
Милано (Италия) и Ербил (Иракски Кюрдистан).
Сред приоритетните за работата на МВнР теми бе дейността по осигуряване на
политическата рамка за осъществяване на комплекса от правителствени приоритети,
свързани с обезпечаване на енергийната сигурност на България, развитието на Южния
газов коридор и междусистемното свързване на България със страните от региона,
включително на реверсивните интерконекторни връзки за природен газ със съседните
страни като основа за създаването на функциониращ, ликвиден и конкурентен
регионален енергиен пазар.
Осъществена бе необходимата дипломатическа подготовка и участие на
политическо и/или експертно равнище при двустранни посещения и срещи на равнище
президент, председател на парламент, министър-председател, министър на външните
работи и други членове на правителството, като основни цели в двустранния диалог бяха
увеличаване на динамиката на сътрудничеството с държавите, с които вече са
достигнати висока степен на доверие и приятелство и активизиране на сътрудничеството
с държавите, с които отношенията имат неизползван потенциал за развитие.
Преизбирането на г-жа Ирина Бокова на поста Генерален директор на ЮНЕСКО е
несъмнен успех, който допринесе в голяма степен за видимост на България в глобален
план. Във връзка с Решението на Министерски съвет от 18 юни 2014 г. относно
кандидатура на г-жа Ирина Бокова за Генерален секретар на ООН, МВнР започна работа
за осигуряване на подкрепа, тъй като избирането на българин на този пост би
допринесло за повишаване на престижа на България на международната сцена.
Постоянна и неотменима задача на МВнР е защитата на правата и интересите на
българските граждани в чужбина. Откритата телефонна линия за съдействие на
български граждани, изпаднали в тежка ситуация в чужбина, позволява да се реагира
своевременно. През отчетния период бяха организирани редица хуманитарни операции и
бе оказано консулско съдействие на нуждаещи се наши сънародници.
Последователна е и грижата в подкрепа на българските общности зад граница за
съхраняването и развитието на българската идентичност, култура и духовни ценности.
Не на последно място следва да се отбележи и системната работа за постигане на
по-добро функциониране на дипломатическата служба, конкретизиране на функции и
оптимизиране на щатната численост, като за целта бяха разработени и приети
Устройствен правилник и Наредба за кариерното развитие на дипломатическите
служители и ротация на служителите в Дипломатическата служба. Подготвен е проект на
ЗИД на Закона за дипломатическата служба, който е внесен в Народното събрание.
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Обща външна политика и политика за сигурност на ЕС/Политики и институции на
ЕС
- Участие на България в редовните и извънредни заседанията на Съвет „Външни
работи”, както и в срещите на министрите на външните работи формат „Гимних”.
- Акценти за България от темите, включени в дневния ред на заседанията на Съвет
„Външни работи” бяха:
 Източното партньорство и събитията в Украйна, Грузия и Молдова, както и
отношенията с Русия: Основна цел е защита на България от негативни последици и
търсенето на варианти за намаляване и компенсиране на негативния ефект от
санкциите по отношение на българската икономика и бизнес.
 Интеграцията на страните от Западните Балкани в ЕС: България подкрепи
започването на преговори със Сърбия, като защити българските интереси в
рамките на изработване на преговорна рамка, в която да се гарантират
защитата на малцинствата и спазването на добросъседските отношения като
основни критерии и условия за напредък в преговорите. Беше подкрепено
предоставянето на статут на страна-кандидат за член на Албания, както и
започването на преговори за сключване на ССА с Косово. Беше потвърдена
принципната подкрепа за Република Македония, но при положение, че Скопие
изпълни необходимите условия, едно от които е подписване на договор за
добросъседство с България. България взе активно участие в изработването на нов
подход на ЕС спрямо Босна и Херцеговина, предизвикан от застоя на страната в
процеса на европейска интеграция.
 Южното съседство: България активно участваше в процесите на формиране на
политиката на ЕС по отношение на събитията в Сирия, Египет, Либия, БИМП и др.
 Миграционен натиск към ЕС: България успя чрез активно участие да разшири
географския обхват на разискванията и да включи също югоизточните граници
на ЕС, с което се фокусира вниманието и съответен ресурс /политически и
потенциално финасов/ за справяне с увеличения бежански поток на границата с
България, външна граница на ЕС.
 С участието на България беше изработена стратегия на ЕС за Афганистан след
2014 г.
 Отношения на ЕС с трансатлантически партньори: формиране на политика и
развитие на отношенията на Европейския съюз с трансатлантическите ни партньори,
вкл. и подготовката на Срещата на най-високо равнище ЕС-САЩ (26 март 2014 г.).
 Участие във формирането на политиката на ЕС и развитието на двустранните ни
отношения с партньорите от Азиатско-Тихоокеанския регион, вкл. провеждането на
Срещата на най-високо равнище ЕС-Китай на 11 февруари 2014 г.
- В ход е подготовката на Република България за поемане на председателството
на Съвета на ЕС през 2018 г. Осъществена бе и подготовката на българското
посолство в КНДР за поемане на функции за местно председателство на ЕС през
втората половина на 2014 г.
- Енергийната сигурност - осигуряване на политическа рамка за осъществяване на
комплекса от правителствени приоритети, свързани с енергийната сигурност на България
и региона на ЦЮИЕ; развитието на Южния газов коридор; междусистемното свързване
на България със страните от региона, включително на реверсивните интерконекторни
връзки за природен газ със съседните страни като основа за създаването на
функциониращ, ликвиден и конкурентен регионален енергиен пазар, като част от
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европейската енергийна инфраструктура по оста Север-Юг и реализирането на
интегриран енергиен пазар на ЕС.
- Заседания на Съвета Общи въпроси, посветени основно на подготовката на
заседанията на Европейския съвет. Във фокуса на вниманието бяха темите, свързани с
икономическото възстановяване и борбата с безработицата и в частност младежката,
енергийната сигурност, развитието на отношенията между ЕС и стратегическите
партньори, политиката на разширяване на ЕС и процеса на стабилизиране и асоцииране,
борбата с нелегалната миграция и управлението и контрола на външните граници на ЕС.
- Министър Вигенин защити българските интереси по всички въпроси от ключово
значение за България:
 Бе постигната договореност за мобилизирането на всички инструменти в
подкрепа на младежката заетост в държави с високи нива на младежката безработица
(над 25%), сред които е и България. Пет български региона ще могат да се
възползват от средствата по линия на тази инициатива, като общо за страна ни тези
средства възлизат на около 55 млн. евро.
 В условията на бюджетни ограничения и произтичащите от това
преразпределения на общия бюджет успешно бе отстоявана позицията, че
Кохезионната политика трябва да остане основен инструмент за стимулиране на
развитието в Съюза, като се намаляват различията в нивата на икономическото и
социалното развитие на регионите и се постига териториално сближаване. През
Програмния период 2014 - 2020 г. България ще разполага с ресурс от Европейския
съюз в размер около 15 милиарда евро за седем Оперативни програми, Механизъм за
свързване на Европа, Европейско териториално сътрудничество, Фонд за
Европейско подпомагане на най-нуждаещите се, Обща земеделска политика и Обща
политика по рибарство.
- С активната си подкрепа за процеса на разширяване на ЕС министър Вигенин
допринесе за повишаване на видимостта на България в региона като утвърден застъпник
на интересите на региона в ЕС. При формулирането на позициите на ЕС в рамките на
преговорния процес със страните, преговарящи за членство, бяха отстоявани принципи и
условия на политиката на разширяване на ЕС, както и спецификите на националния
интерес. През м.юни Съветът прие индикативна дата за откриване на преговорите със
Сърбия най-късно през м.януари 2014 г. България подкрепи решението, като отбеляза, че
в рамките на преговорния процес ще следи за стриктното изпълнение на критериите от
Копенхаген, вкл. защита на правата на малцинствата, както и поддържането на
добросъседски отношения.
- В рамките на кампанията за изборите за Европейски парламент Кристиан Вигенин
проведе поредица от срещи с младежи от цялата страна с цел популяризиране на
европейската идея и повишаване на избирателната активност. Акцент бе поставен върху
важността на неутрализиране влиянието на добиващите популярност националистически
и анти-европейски партии.
- Като председател на Съвета по европейските въпроси министър Вигенин инициира
промени в националния координационен механизъм за участие на България в процеса на
вземане на решения в ЕС. Основната цел на промените бе неговото допълнително
оптимизиране на база на натрупания ценен седем-годишен опит като член на ЕС.
Стартира и подготовката на България за поемане на ротационното председателство на
Съвета на ЕС през 2018 г.
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Участие във формиране на политики на НАТО, участие в ОССЕ и принос за
регионалната сигурност
- На Срещата на министрите на външните работи на НАТО (Брюксел, 24 – 25 юни
2014 г):
 потвърди подкрепата си за „политиката на отворени врати” на Алианса като
важен фактор за сигурността и стабилността в Европа. Одобри подготвянето на
пакет от инициативи за подпомагане на Грузия по пътя й за членство, както и
започване на преговори с Черна гора с оглед най-късно до края на 2015 г. да бъде
взето решение дали да й бъде отправена покана за присъединяване към Алианса.
Подкрепи насърчаването и на другите две кандидатки Р Македония и Босна и
Херцеговина да удвоят усилията си, за решаване на оставащите проблеми по пътя
им към присъединяване.
 подкрепи засилването на партньорствата на НАТО чрез инициативите за
повишаване на оперативната съвместимост и политическата свързаност с найангажираните партньори и за изграждане на капацитет в областта на отбраната за
партньори от Източна Европа и за страни от южното ни съседство и на първо
място Либия.
 одобри „Оперативния план за мисията на НАТО след 2014 г. в Афганистан”.
- Ситуацията в Украйна наложи приемането от НАТО на краткосрочни и дългосрочни
мерки за гарантиране сигурността на съюзниците, особено на тези от източната граница
на Алианса. Като част от мерките, започна разработването на планове за извънредни
ситуации на НАТО, включително за България, увеличен бе интензитетът и обхватът на
военните учения, вкл. в Черно море. Бихме искали да се отдели необходимото внимание
за изграждането на стратегическа инфраструктура на територията на новите страни
членки чрез използване на общо финансиране.
- Участваме в съюзните решения за развитието на партньорствата както по отношение
на държави, които могат да предоставят съществен военен принос към бъдещи операции
на Алианса, така и спрямо държави, за които НАТО би могло да окаже необходимата
подкрепа за изграждане на сектора за сигурност (например Либия). В тази връзка, през
м.г. страната ни взе решение и започна процес на подготовка за обучение на либийски
военнослужещи в България, което се явява допълващо усилията на НАТО за
стабилизиране на сектора за сигурност в Либия.
- Започна поредица от мероприятия за отбелязването на 10 години от членството на
България в НАТО, период през който страната ни се утвърди като надежден съюзник,
пълноценно участващ в политическия диалог и в операциите на Алианса.
- Участие в дейностите по линия на Организацията за сигурност и сътрудничество в
Европа, с оглед по-нататъшното утвърждаване на ролята на България в областта на
сигурността и стабилността в Европа, в предотвратяването на конфликти, урегулирането
на кризи, и в следконфликтното възстановяване.
Развитие на двустранни отношения с европейски държави
- Сред основните задачи през посочения период в отношенията с държавите от
Централна и Западна Европа бе представяне на приоритетите, намиране на поле за
взаимодействие при сходни интереси и поставянето на начало на процес на
възстановяване на доверието в България от страна на тези наши основни партньори.
- Второ главно направление на работата ни с тези държави бе дипломатическото
осигуряване на условия за активизиране на търговско-икономическите отношения с тях,
увеличаване на българския износ и на инвестициите в България.
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- За тази цел министърът на външните работи:
 осъществи срещи с министрите на външните работи на Австрия, Германия,
Франция, Великобритания, Италия, Унгария, Чехия, Полша, Естония и с
министрите по европейските въпроси на Франция, Великобритания и Германия.
 участва в бизнес форум в Италия с организацията на крупния капитал
„Конфиндустрия” в Рим;
- Сред основните теми на всички посещения и разговори бяха активизирането на
политическия диалог, увеличаване на търговския стокообмен и на инвестициите у нас,
преодоляване на някои съществуващи проблеми, осигуряване на условия в съответствие
с европейското право за българските граждани в тези страни, подобряване на диалога по
Механизма за сътрудничество и оценка (МСО) и на перспективата за присъединяване
към Шенген.
- Подготвят се предстоящите сесии на Постоянните междуправителствени комисии на
Република България с германските федерални провинции Бавария и Баден-Вюртемберг,
като доказал ефективността си инструмент за обогатяване и развитие на
сътрудничеството с ФРГ.
- Някои видими резултати от дейността са:
 Увеличаване с 3 милиарда евро на стокообмена с държавите от Централна и
Западна Европа, който достигна 22,3 милиарда евро;
 Окончателно решаване на проблемите с българските държавни имоти в
Германия;
 В тези страни постоянно живеят или пребивават около 700 000 български
граждани, от които около 15 000 студенти, от които няма постъпили
оплаквания.
Развитие на двустранни отношения със страни от Югоизточна Европа
- Политически диалог на различни нива, като за кратко време министър
Вигенин посети почти всички страни от региона, което бе последвано и от ответни
визити в България:
 Ниво министър на външните работи: Сърбия (23 януари 2014 г., посещение на
министъра на външните работи на Сърбия в София); Косово (2 декември 2013 г.,
посещение на министъра на външните работи на Косово в София); Черна гора (21
януари 2014 г. посещение на министъра на външните работи на България в
Подгорица), Сърбия и Черна гора (6 април 2014 г., среща на тримата министри на
външните работи с кметовете на Приеполе и Бйело поле), Турция (25-26 октомври
2013 г., посещения на министъра на външните работи на България в Анкара, и 27-28
февруари 2014 г., ответна визита на министър Ахмет Давутоглу в София), Албания
(22 ноември 2013 г., работно посещение на министъра на външните работи на
България в Тирана), Словения 23 април 2014 г., посещение на министъра на
външните работи на България в Любляна), Р Македония (31 май 2013 г., Охрид работно посещение на министъра на външните работи на България в рамките на
срещата на министрите на външните работи на държавите от ПСЮИЕ; 28 юли 2013
г., Кюстендил – работна среща на министъра на външните работи на България с
министъра на външните работи на Р Македония Никола Попоски; 13 декември 2013
г. - работно посещение на министъра на външните работи на Р Македония Никола
Попоски в София; 10 януари 2014 г.- работно посещение на министър Кристиан
Вигенин в Скопие), Румъния (22 август 2013 г., посещение на министъра на
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външните работи на България в Букурещ); Кипър (16 юни 2014 г., посещение на
министъра на външните работи в Кипър).
 На 16 юли 2014 г. Върховният представител на международната общност в Босна
и Херцеговина д-р Валентин Инцко посети София по покана на министър Вигенин.
-

Политически консултации:
 Хърватия (ноември 2013 г., първи двустранни политически консултации по
актуални въпроси на ЕС на ниво заместник-министър на външните работи след
влизането на Хърватия в ЕС), Черна гора (10 март 2014 г., политически консултации
на ниво генерален директор по въпросите на НАТО и по двустранни въпроси,
Подгорица), Словения (4 февруари 2014 г., политически консултации на ниво
директор, Любляна).

-

Смесени комисии:
 Турция – Първо заседание на Централната смесена гранична комисия (1617.02.2014 г. в София) и четвърто заседание на Смесената комисия по нерешените
въпроси (18.12.2013 г. в София).

- Оказване на съдействие в областта на европейската и евроатлантическата
интеграция на страните от Западните Балкани:
 Черна гора - поддържане на редовен диалог с главния преговарящ, изготвяне на
нов Меморандум за сътрудничество в областта на европейската и
евроатлантическата интеграция, участие в ТАЙЕКС проекти, посещения на експерт
от МВнР в Подгорица; подготовка и участие в консултации по линия на НАТО в
Подгорица.
 Сърбия- подготвяне на проект на нов Меморандум за засилено сътрудничество в
областта на европейската интеграция; работа по преговорната рамка на ЕС за
Сърбия.
 Косово - подписване на Меморандум в областта на европейската и
евроатлантическата интеграция.
-

Утвърждаване на принципите на политиката на добросъседство:
 Продължиха преговорите по договорите за добросъседство със Сърбия и
Република Македония.

-

Работа по трансграничното сътрудничество:
 Участие на представители на МВнР в редовните заседания на управителните
органи по ТГС – България-Турция, България-Сърбия, България-Р Македония,
България-Румъния, България-Гърция.
 Провеждане на тристранна среща на ниво министри на външните работи между
България, Гърция и Румъния (май 2014 г.)
 Провеждане на тристранна среща на министър-председателите на България,
Румъния и Сърбия (7 март 2014 г.)

-

Съдействие за реализиране на инфраструктурни проекти:
 Министерството съдейства за реализирането на важни регионални проекти,
свързани с транспортната инфраструктура в ЮИЕ. На 14 юни 2013 г. бе открит
Дунав мост 2 (Паневропейски коридор 4) при Видин-Калафат. Продължи работата
по откриването на ГКПП Салаш-Ново корито между България и Сърбия.
Министерството съдейства за възобновяването на самолетната линия СофияБелград. През месец февруари 2014 г. стартира подготовката за провеждането на
втората междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество между
България и Сърбия.
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 На 19 февруари 2014 г. министрите на външните работи на България и на
Република Македония изпратиха съвместно писмо до комисарите по разширяването
и по регионалната политика Щефан Фюле и Йоханес Хаан относно възможностите
за финансиране на изграждането на Паневропейски коридор № 8. На 24 април 2014
г. бе изпратен отговор на двамата еврокомисари.
-

Регионално сътрудничество:
 отстояване на целите и приоритетите на българската външна политика в областта
на регионалното сътрудничество в ЮИЕ. Участие в неформалните срещи на
министрите на външните работи на страните от ПСЮИЕ в Ню Йорк (септември 2013
г.) и в Букурещ (февруари 2014 г.), Деветата тристранна среща на министрите на
външните работи на България, Гърция и Румъния (Солун, май 2014 г.) и
Министерската среща ЕС-Западни Балкани (Солун, май 2014 г.); На 20 юни т.г. в
Букурещ се проведе среща на министрите на външните работи на странитеучастнички в ПСЮИЕ, сред които бе и българският външен министър Кристиан
Вигенин. На срещата бе решено България да поеме ротационното председателство
на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа в периода юли 2015-юни
2016 г.
 подготовка и осъществяване на българското ротационно председателство на
Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество в периода
януари-юни 2014 г. Формулиране и реализация на приоритетите на
председателството: развитие на сътрудничеството в областта на транспорта,
комуникационните технологии, засилване на контактите между бизнес-средите в
региона, иницииране на ново направление на сътрудничество в рамките на
организацията - това на младежта и спорта, по-нататъшно задълбочаване на
взаимодействието между Организацията за Черноморско икономическо
сътрудничество и Европейския съюз, развитие на контактите между Черноморския
и Дунавския и Йонийско-адриатическия региони; На 19 юни т.г. в к-с Златни
пясъци, Варна се проведе 30-та Среща на Съвета на външните министри на
страните-членки на ЧИС, с която формално приключи българското ротационно
председателство на ЧИС и бе поето от Гърция за периода 1 юли – 31 декември 2014
г.
 С постановление на Министерски съвет беше създаден Междуведомствен съвет
по регионално сътрудничество, чиято основна цел е да координира работата на
различните ведомство по въпросите за сътрудничество със страните от ЮИЕ.

Развитие на двустранни отношения със страни от Източна Европа и Централна
Азия
Източно партньорство
- България заема активна позиция в Източно партньорство, което обхваща както
двустранното, така и многостранното направление на инициативата на ЕС. На 22 юли
2013 г. министър Кристиан Вигенин участва в Четвъртата среща на министрите на
външните работи по Източното партньорство в Брюксел. Министър Кристиан Вигенин и
президентa на България Росен Плевнелиев взеха участие в Третата среща на върха по
Източното партньорство, която се проведе в периода 28-29 ноември 2013 г. във Вилнюс.
На нея бяха парафирани Споразуменията за асоцииране/Дълбока и всеобхватна зона за
свободна търговия с Република Молдова и Грузия. Министър Вигенин взе участие и в
Петата среща на министрите на външните работи по Източното партньорство, която се
проведе на 22 юли 2014 г. в Брюксел.
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- Министър Вигенин поддържа позицията за необходимостта от задълбочаването на
диалога за визова либерализация предвид наличието на големи български общности в
страни от Източното партньорство и значителния туристически поток. Българската
страна подкрепи решението за от 28 април 2014 г. за премахване на визите за
краткосрочен престой в страните от Шенгенската зона за гражданите на Република
Молдова, притежаващи биометрични паспорти.
- МВнР подготви за ратификация споразумения за асоцииране и Споразумения за
дълбока и всеобхватна зона за свободна търговия с Украйна, Молдова и Грузия, като
процесът бе финализиран от Народното събрание на 24 юли 2014 г.
Руска федерация
- В началото на мандата на правителството през юни 2013 г. бе направен пълен преглед
на състоянието на двустранните отношения по време на срещите на премиера Пламен
Орешарски и външния министър Кристиан Вигенин с посланик Юрий Исаков. На 5
декември 2013 г. бе проведена среща между министър Вигенин и външния министър на
Русия Лавров в рамките на Съвещанието на външните министри на страните-членки на
ОССЕ в Киев, на която бяха обсъдени двустранните отношения, като бе отправена
покана за посещение на руския външен министър в България по повод 135 г. от
установяването на двустранните дипломатически отношения.
- На 7 юли 2014 г. по покана на министър Вигенин в България осъществи визита
руският министър на външните работи Сергей Лавров, по повод отбелязването на 135-та
годишнина от установяването на дипломатическите отношения между двете страни.
Двамата министри подчертаха необходимостта от конкретни действия за балансиране на
стокообмена чрез използване на възможностите на междурегионалното сътрудничество,
облекчаване на митническите процедури, подобряване на транспортните връзки. От
българска страна бе заявено, че проектът „Южен поток” е от интерес както за България,
така и за региона на Югоизточна Европа, и на ЕС. Подкрепяме неговото реализиране в
съответствие с европейското законодателство и норми. Надяваме се активният диалог с
ЕК да позволи в най-скоро време да бъде възобновено строителството му на българска
територия. Бе заявена готовнотта на Русия да продължи конструктивния диалог както
със страните-участнички в проекта, така и с Европейската комисия.
- На 10 декември 2013 г. в София бе подписана Междуправителствена програма за
сътрудничество между двете страни в областта на културата, образованието и
науката за периода 2012-2014 г.
- На 7 юли 2014 г. в присъствието на двамата министри бе подписано Споразумение
между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за
сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука.
Украйна
- На 8-9 ноември 2013 г. и на 4-5 март 2014 г. министърът на външните работи
Кристиан Вигенин посети Киев и Одеса. Бяха потвърдени добрите отношения между
България и Украйна и договорени посещения на високо и най-високо равнище. Бе
изразена подкрепата на България за суверенитета и териториалната цялост на Украйна,
както и за усилията на правителството да върне страната по пътя на евроинтеграцията.
По време на двете посещения бе поставено искане за получаване на гаранции за правата
на българското национално малцинство в страната, включително по отношение на
използването на българския език.
При посещенията си в Киев и Одеса министър министър Вигенин проведе срещи с
представители на българската диаспора. Обсъдени бяха редица въпроси, свързани с
изучаването на родния език, съхранението на традициите и националната идентичност на
българите, като посочените проблеми бяха систематизирани и изпратени до
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компетентните български институции за последващи мерки и действия за тяхното
разрешаване.
- Подписани документи:
 В рамките на посещението на министър Вигенин в Украйна бяха подписани
Меморандум за сътрудничество между Министерството на външните работи
на България и Министерството на външните работи на Украйна в областта
на европейската интеграция и в рамките на Комисията НАТО-Украйна.
 План за консултации между министерствата на външните работи на двете
страни през 2014 г.
Република Молдова
- Посещения в Кишинев и Тараклия на министъра на външните работи Кристиан
Вигенин на 7-8.10.2013 г. и 10.06.2014 г.
- България финансира и създаде Информационен център за България и ЕС в сградата на
Тараклийския държавен университет, Република Молдова.
- Продължена бе практиката на предоставяне на възможност за обучение на молдовски
граждани от български произход съгласно Постановление № 103 на Министерския съвет
от 1993 г.
- Подписани документи: Меморандум за разбирателство между Комисията за
регулиране на съобщенията и Националната агенция за регулиране на
електронните съобщения и информационните технологии на Република Молдова
ANRCETI с цел създаване на рамка за сътрудничество и насърчаване на обмена на
информация между двата регулаторни органа в областта на регулирането на
електронните съобщения.
С Кавказките държави
- През изминалата година бе осъществен активен политически диалог с Кавказките
държави, особено с Грузия и с Азербайджан. Беше осъществено посещение на министър
Вигенин в Грузия (юли 2013 г.) и среща с външния министър на Азербайджан в ООН
(септември 2013 г.), официално посещение на външния министър на Грузия у нас
(ноември 2013 г.), политически консултации в София с Грузия (февруари 2014 г.) и с
Азербайджан (февруари 2014 г.). През м. май 2014 г. в София се проведе VII-та сесия на
българо-арменската Междуправителствена комисия за икономическо и научнотехническо сътрудничество. Беше осъществено посещение на министър Вигенин в
Грузия на 18.07.2014 г.
- С Грузия бе подписан през ноември 2013 г. Протокол за засилено сътрудничество и
консултации между министерствата на външните работи на двете страни и
Годишен план за действие 2014 г.
С държавите от Централна Азия
- С Казахстан в София беше проведено Третото заседание на МПК (24 март 2014 г.).
С Туркменистан на 5 март 2014 г. в София се проведоха политически консултации
между Министерствата на външните работи на двете държави на ниво директор на
дирекция, на което бяха обсъдени възможностите за активизиране на икономическите и
политическите отношения между България и Туркменистан.
- Подписани документи: В съгласувания и подписан с Казахстан Протокол от
заседанието на МПК бяха включени редица конкретни дейности за активизиране на
двустранното сътрудничество в икономическата, научно-образователната, военно12

отбранителната сфери, както и в правосъдието, здравеопазването, регионалното
развитие, информационните технологии и културата.
Развитие на двустранни отношения със страни от Америка
Отношения със САЩ
- Продължи задълбочаването на динамичния политически диалог със САЩ по
приоритетни теми за България, израз на което е размяната на множество визити през 2013 г.
и 2014 г. Министър Вигенин осъществи две посещения в САЩ (септември 2013 г. и април
2014 г.) и проведе една среща с държавния секретар Джон Кери (Рим, март 2014 г.).
Поддържат се оперативни двустранни контакти за: укрепването на отбранителните
способности на страната; реализирането на нови съвместни инициативи в областта на
контратероризма, киберсигурността, граничната сигурност; дипломатическата сигурност;
енергийната сигурност и диверсификация; разширяването на двустранното сътрудничество
в областта на културата и образованието; взаимодействие по международни въпроси.
- Българската страна продължи да се застъпва за пълна реципрочност и безвизово пътуване
до САЩ за всички граждани на ЕС и последователно поставя въпроса за включването на
България в Програмата за безвизово пътуване на САЩ. През март бе подписано
Междуправителственото споразумение за обмен на информация за целево наблюдение на
тероризма, което е сред ключовите изисквания за присъединяване към програмата за
безвизово пътуване.
- МВнР съдейства в процеса на договаряне на двустранно междуправителствено
споразумение между България и САЩ за прилагане на Foreign Account Tax Compliance Act
(FATCA) – ключов за бизнеса, банковия и финансов сектор документ.
- Важна и неделима част от двустранните отношения продължи да бъде динамичното
сътрудничество с американските еврейски организации. Едно от знаковите събития бе
наименуването на кръстовището до посолството във Вашингтон „Димитър Пешев“,
безпрецедентно по рода си признание на българско дело в САЩ.
- Активно бе сътрудничеството с американската страна с оглед скорошното финализиране
на преговорите за изменение на текста на Споразумение със САЩ за икономическа,
техническа и съответна друга помощ от 1998 г.
Отношения с Канада
- Активизирани са политическите контакти, положени са усилия за разширяване на
договорната база (преговори за споразумение за социална сигурност с провинция Квебек),
създадени са предпоставки за активизиране на двустранния диалог по визовия въпрос
(нотификация по Регламент 539/2001 на ЕС, среща на българския посланик с министър
Александър, срещи със Синди Мънро – съветник по имиграционните въпроси), България
подкрепя и съдейства на напредъка в сътрудничеството ЕС-Канада (СЕТА и СПА са пред
финализиране). В рамките на ОС на ООН през септември 2013 г. беше осъществена среща с
министъра на външните работи Джон Беърд, на която беше поставен въпросът за безвизово
пътуване на български граждани.
Отношения с Латинска Америка и Карибите
- Бяха положени усилия за по-нататъшно развитие на отношенията на България с
държавите от Латинска Америка и Карибите (ЛАК) и за разширяване на сътрудничеството в
различни сфери от взаимен интерес – икономика, търговия, култура, спорт, образование и
др.
- Във връзка с реализирането на дългосрочните интереси на България в региона продължи
работата по разширяване на договорно-правната база с Куба, Мексико, Еквадор, Бразилия,
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Аржентина, Панама, Колумбия и др. По дипломатически път е подписано споразумение с
Гаяна по въпроса за уреждането на външния дълг на страната към България.
- Продължи целенасочената дейност във връзка с повторното разкриване на българско
консулско представителство в Сао Пауло, Бразилия.
Развитие на двустранни отношения със страни от Близкия Изток и Африка
- Посещение на министъра на външните работи на Палестинската власт Рияд Ал Малики в София, август 2013 год.;
- Работно посещение в София на Ирит Лилиан, директор на дирекция „Югоизточна
Европа” и Дина Сорек, референт за България в МВнР на Израел, септември 2013 год.;
- Двустранна среща на министър Кристиан Вигенин с израелския заместник-министър
на външните работи Зеев Елкин в рамките на 20-то заседание на Съвета на министрите
на ОССЕ (Киев, 5-6.12.2013 г.);
- Посещение на израелския външен министър Авигдор Либерман в България на 27
март 2014 г.
- Осъществени посещения на министър Кристиан Вигенин в страни от Близкия Изток
и Африка - в Катар (24-26.02.2014 год.) и Мароко (13.03.2014 год.);
- Участие в 20-та сесия на Смесения комитет за икономическо, научно и техническо
сътрудничество между Р България и Алжир, 26-28.02.2014 г., Алжир;
- Министър Вигенин участва в делегацията на министър-председателя Пламен
Орешарски в Израел и Палестина през месец май 2014 г.
Развитие на двустранни отношения със страни от Азиатско-тихоокеанския регион
- Приети са съвместни декларации за издигане на равнището на двустранните
отношения. Проведени са сесии на СКИНТС и бизнес форуми с двете страни; подписани
са споразумения с Китай в областите: морски транспорт, инвестиции, туризъм,
земеделие, култура и финансовото сътрудничество; с Виетнам в областите: селско
стопанство, туризъм, култура, наука и медии. Работи се усилено по идентифициране и
осъществяване на проекти и привличане на инвестиции. МВнР оказа съдействие за
осъществяване на посещение в България на делегация от Шанхайския институт за
международни изследвания (25-29.06.2014 г.). Министър Кристиан Вигенин проведе
среща с китайската делегация.
- Продължено бе сътрудничеството с Япония (сключен договор за сътрудничество
между малки и средни предприятия); Монголия (преведена последната вноска по
погасяване на монголския дълг към България; подготвени насрещни споразумения за
предоставяне на помощ за развитие в областта на образованието и земеделието); КНДР
(подготвена Програма в областта на науката, образованието и културата).
- Предвид положителните развития по ядрената програма на Иран бяха предприети
мерки за нормализиране на отношенията ни с тази страна чрез посещение на ирански
зам.-министър на външните работи и конкретни инициативи по сектори. Съдействие за
подготовката и участие в посещението в България на делегация на Групата за
приятелство с България в Ислямското консултативно събрание на Иран на 18-21 юни.
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- Положени бяха усилия за справяне с бежанския поток от Афганистан: посещение у
нас на министъра на бежанците и репатрирането и подготвяне на споразумение за
доброволно завръщане на афганистанските бежанци.
- България се включи активно в диалога по линия на форума АСЕМ. Министър
Вигенин участва в Срещата на външните министри на АСЕМ в Гургаон, Индия, където
проведе срещи със своите колеги от Индия, Бангладеш, Пакистан, Нова Зеландия,
Тайланд, Малайзия. Преди това в рамките на ОС на ООН министър Вигенин проведе
двустранни срещи с външните министри на Индонезия, Сингапур, Монголия, Р Корея,
Виетнам и Иран.
- Проведени бяха политически консултации на ниво зам.-министър с Индонезия и
Индия; на ниво ген.директор с КНДР, РКорея и Япония; на ниво директор с Иран и
КНДР.
- Повишено бе нашето дипломатическо присъствие в региона. Възобновена бе
дейността на посолството ни в Монголия. Открит бе втори офис на СТИВ в гр.
Хошимин, Виетнам. Акредитирани бяха наши посланици в Индонезия, Виетнам (след
дълго отсъствие), Австралия и Индия. В ход са процедури за назначаване на наши
почетни консули: трети в Индия, трети в Япония и втори в Пакистан. Седем наши
почетни консули в региона участваха в срещата на почетните консули в София.
Назначени бяха почетни консули на Индонезия и на Монголия в България.
Участие в ООН и специализираните организации от системата на ООН
- Участие в годишната сесия на Изпълнителния съвет на Програмата на ООН за
развитие, Фонда на ООН за населението и Офиса на ООН за проектни услуги, 3 - 14 юни
2013 г., Ню Йорк.
- Участие в годишната сесия на Икономическия и социален съвет на ООН, 1 – 26 юли
2013 г., Женева.
-

Посещение на генералния директор на МААЕ в София – 29 юни – 1 юли 2014 г.

- Започнат процес по издигането на евентуална кандидатура на България за
Регионален център в областта на публично-частните партньорства за региона на ЧИС и
Западните Балкани към Програмата на Икономическата комисия за Европа, август 2013
г.
- Преизбиране на България за член на Изпълнителния съвет на Световната
организация по туризъм през август 2013 г.
- Продължи работата по осигуряване на подкрепа за кандидатурата на България за
непостоянен член на СС на ООН (за периода 2018-2019 г.). Регулярно се изпращаха
указания до задграничните ни мисии за лобиране в полза на кандидатурата ни, в това
число в рамките на регионални форуми.
- Продължи работата за набиране на подкрепа за кандидатурата на Република
България за преизбиране за член на Съвета на Международния съюз по
далекосъобщенията (МСД) за регион „С”, за който изборите ще се проведат по време на
Конференцията на пълномощните представители на МСД през октомври – ноември 2014
г.
- Участие в среща на Рамковата конвенция на ООН за борба с климатичните промени,
11 – 22 ноември 2013 г., Варшава.
- Участие през м. декември 2013 г. на България като член на Организационния
комитет на Комисията по изграждане на мира (КИМ) в преговорите по годишния доклад
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на КИМ, чрез който бяха въведени процедурни изменения във функционирането на
Комисията, насочени към подобряване на дейността й.
- Прието постановление на МС на 15 януари 2014 г. по инициатива на МВнР за
отпускане на 200 000 лева за нуждите на специалния Доверителен фонд на
Организацията за забрана на химическото оръжие (ОЗХО) за унищожаване на
сирийските химически оръжия извън територията на Сирия.
- Създаване на Съвет за международно развитие, ръководен от министъра на
външните работи. Проведени две заседания - октомври 2013 и май 2014 г.
Подготовка на Стратегическа програма по въпросите на ОПР.
- Осъществяване на проекти за подпомагане развитието на Република
Македония, Грузия, Афганистан, Косово, Балканите по линия на КЗК, отпускане на
стипендии за чуждестранни студенти. Установено сътрудничество с
представители на НПО за съвместна работа по линия на помощта.
- Ратифициране на Договора за търговия с оръжие от 42-то Народно събрание по
инициатива на МВнР и МИЕ.
- ПМС за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МВнР за 2014 г. за
реализиране на 2 проекта в Република Македония – проект на община Щип „Мост за
пешеходци на река Отиня” на стойност 29 337 лева и проект на Специално основно
училище (СОУ) за деца със забавено развитие „Д-р Златан Сремец” в Скопие „Спортна
площадка и корекционно-обучителна зала за образователна и рехабилитационно-спортна
дейност” на стойност 28 544 лева.
- ПМС за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на
външните работи за 2014 г. – „Повишаване на административния капацитет в Ислямска
република Афганистан”, предложен от Дипломатическия институт към МВнР и
предназначен за младши държавни служители от Ислямска република Афганистан.
- Първо посещение на Генералния секретар на Конференцията на ООН за търговия и
развитие Мукиша Китуй в периода 15-17 май 2014 г. по покана на министър Вигенин.
Участие в многостранното сътрудничество по линия на правата на човека и
международни хуманитарни организации
- Председателство на Трети комитет (социални, хуманитарни и културни въпроси) на
68-та сесия на ОС на ООН;
-

Създаване на Национален координационен механизъм по правата на човека.

- Подписване на Протокол № 15 за изменение на Конвенцията за защита на правата на
човека и основните свободи (м.ноември 2013 г.);
- Издигане и провеждане на кампания за кандидатурата на г-жа Геновева Тишева за
член на Комитета за премахване на дискриминацията по отношение на жените за
периода 2015-2018 г.;
- Осигуряване присъствието на разширени мисии за наблюдение на изборите на 12
май 2013 г. на Бюрото за демократични институции и права на човека (БДИПЧ) на
ОССЕ, Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, Парламентарната асамблея на
Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество;
Международно право и право на ЕС
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- Договор за Антарктика: Предприети бяха необходимите действия във връзка с
приемането на решение на Министерския съвет за одобряване на българско домакинство
на Консултативното съвещание по Договора за Антарктика и Комисията по опазване на
околната среда през 2015 г. В ход е формирането на Организационен комитет за
подготовка на събитието. Проведе се и първата среща на Организационния комитет по
подготовка на българското домакинство през 2015 г. за следващото Консултативно
съвещание по Договора за Антарктика и Комитета за опазване на oколната среда.
- Делимитация, гранични въпроси: Отбелязан бе напредък в преговорите по
делимитацията в Черно море с Румъния – проведени бяха два кръга от преговорите през
м. декември 2013 г. и през февруари 2014 г. Целта на срещите беше извършване на
преглед на преговорите между България и Румъния за делимитация на морските
пространства в Черно море и набелязване на следващите стъпки.
На 18 декември 2013 г. в гр. София се състоя четвъртата среща на Смесената
комисия по нерешените въпроси между България и Турция, в рамките на която се
провежда Работната група по изпълнението на Споразумението между Република
България и Република Турция за определяне на границата в устието на река
Резовска и разграничаване на морските пространства между двете държави в
Черно море.
През м. януари 2014 г., по инициатива на българската страна, беше проведено заседание
на Централна смесена българо-турска гранична комисия, учредена по силата на
Спогодбата между Народна република България и Република Турция за
предотвратяване, решаване на граничните инциденти и поддържане на държавните
гранични знаци, подписана в Анкара на 28 декември 1967 г. (София, 16-17 януари
2014 г.). МВнР съдейства на компетентните български институции както при свикването
на заседанието на Комисията, която се срещна в обстановка на рязко нарастване на
случите на гранични инциденти, свързани с незаконно преминали граждани през
българо-турската граница, така и допринесе с изготвянето на правен анализ на
действието и прилагането на Спогодбата. Срещата с турската страна позволи и
идентифицирането на позициите на двете държави по прилагането на горецитираната
спогодба.
- Дирекция „Международно право и право на ЕС” взе участие в провежданите от страна
на Министерството на отбраната на Република България тристранни експертни
разговори със САЩ и Либия относно обучението на либийски военнослужещи на
полигон „Ново село”.
- Процесуално представителство пред Съда на ЕС:
 От края на месец май 2013 г. до момента МВнР представи на Съда на
Европейския съюз („СЕС”) писмени защити по две дела в областта на
енергетиката с предмет установяване на неизпълнение на задължения,
произтичащи от правото на Съюза. Европейската комисия оттегли
предявените искове. Приключи писменото производство по дело със същия
предмет във връзка с предоставянето на радиочестотен спектър за наземно
цифрово радиоразпръскване.
Правна
- Изготвена е Наредба за кариерното развитие на дипломатическите служители и
ротацията на служителите в дипломатическата служба. Наредбата е издадена от
министъра на външните работи и е обнародвана в „Държавен вестник”, бр. 92 от 2013 г.
Наредбата има за цел създаването на устойчивост в системата на дипломатическата
служба по отношение на кариерното развитие на дипломатическите служители,
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както и насърчаване на професионализма и мотивацията на служителите. В
резултат на това се постигна по-голяма прозрачност и обективност при вземането на
решения за кариерното развитие на служителите. В изпълнение на текстовете от
наредбата бяха проведени годишната ротация за 2014 г., назначаването на служителите
след задграничен мандат в дирекциите на Централно управление и процедурите за
конкурентен подбор при назначаване на ръководни постове в МВнР.
- изготвен е нов Устройствен правилник на Министерството на външните работи, приет с
Постановление № 202 на Министерския съвет от 11.09.2013 г., обн. ДВ, бр. 80 от 2013 г.
С приемането на нов устройствен правилник е постигнато подобряване на
координацията между отделните структурни звена на министерството и
конкретизиране на функциите им, засилване на контрола и отчетността в
министерството и дипломатическите мисии, оптимизиране и преразпределение на
щатната численост;
- изработен е Закон за изменение и допълнение на Закона за дипломатическата служба,
имащ за цел усъвършенстване на действащата законова уредба на дипломатическата
служба, както и оптимизиране на организацията на работните процеси и управлението на
финансовите и човешките ресурси.
Развитие на икономическа дипломация
- Създаването на специализирана дирекция „Външноикономически отношения“ в
рамките на МВнР цели използването на ресурса на дипломатическата служба за
ефективно позициониране на България в глобалния икономически обмен и
външноикономическото сътрудничество като важен нов приоритет сред актуалните
направления на българската външна политика. За осъществяването на този приоритет за
отчетния период дирекцията осъществяваше следните дейности:
 Изграждане на мрежа от партньори, свързваща МВнР и българските задгранични
представителства с компетентните институции, активните субекти в реалния
сектор, национално представените работодателски организации, търговските
камари, браншови организации и др.
 Целенасочено структуриране на работата на задграничните мисии по отношение
на икономическата и енергийна дипломация. Сътрудничество с МИЕ при
прегледа на СТИВ на България и при изготвяне на предложенията за разкриване
на нови служби по търговско-икономическите въпроси в Ербил – Република Ирак,
Гуанджоу - Китай и Алжир.
 Подобряване на дейността на българските посолства в чужбина по отношение на
привличане на стратегически инвеститори. Подпомагане участието на български
компании на традиционни за България от близкото минало пазари като Централна
Азия, страните от Близкия изток /Катар, Кувейт/, както и на нови региони с висок
прогнозен икономически растеж, като Азиатско-тихоокеанския регион /Китай,
Виетнам/ и със страните от БРИКС.
 Подпомагане на българския експорт, включително посредством съдействие при
организиране на бизнес форуми, изложения, съвместни проекти и дискусии с цел
популяризиране на благоприятната бизнес среда в България.
 Съдействие в подготовката и провеждането на междуправителствените смесени
комисии за икономическо и научно-техническо сътрудничество, даващи тласък на
двустранните отношения в областта на икономиката, търговията и туризма.
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Защита на правата и интересите на българските общности и граждани в чужбина и
подпомагане на изпаднали в бедствено положение в чужбина български граждани
- Създадена бе специализирана дирекция „Ситуационен център”, чиято цел е
подобряване на съдействието от страна на МВнР за изпаднали в беда български
граждани в чужбина.
 Открита бе телефонна линия за съдействие на български граждани, изпаднали в
тежка ситуация в чужбина.
 Организация за денонощно приемане, обработка и реакция на сигнали и молби за
съдействие при бедствени ситуации на български граждани. Въведена електронна
регистрация на пътуващи зад граница български граждани.
 Разработена и въведена в действие e система от правила за определяне нивата на
риск при пътуване и пребиваване на български граждани в чужбина и
уведомяване на обществеността чрез интернет-страницата на МВнР и СМИ.
 Ежедневно се осъществява проследяване на обстановката по света за рискови
ситуации и своевременно информиране на българската общественост в страната и
чужбина чрез интернет-страницата на МВнР и СМИ. През отчетния период са
публикувани общо 164 съобщения за пътуване в чужбина.
 Ежедневно се подготвя дневен ситуационен доклад - за миграционния натиск и
овладяване на бежанската криза, кризисни ситуации и заплахи за български и
европейски граждани и горещи точки по света.
 С участието на МВнР бяха организирани хуманитарни операции и бе
осъществено междуведомственото координиране при кризисни ситуации,
свързани с извеждане на български граждани и семействата им от кризисни
райони и ситуации, помощ на пострадали от снежни бури и други природни
бедствия в Европа, психологическо и консулско съдействие за спасяване живота
на българка в Канада, съдействие за снабдяване с продукти и средства на
блокирани в Турция български шофьори и др.
- Дирекция „Консулски отношения” предприе системни мерки за предоставяне на
допълнителни улеснения при издаването на визи на граждани от страните от ОНД и
Република Турция при туристически пътувания в България.
- Предоставен бе свободен избор на всички заинтересовани лица – туроператори и
граждани, за подаване на заявления за визи за Република България както в
дипломатическите и консулски представителства на нашата страна, така и в офисите на
външен изпълнител, с което бяха изцяло преодолени напреженията от предишни години.
- В началото на зимния туристически сезон 2013/2014 г. на турските граждани, които
желаеха да посетят българските зимни курорти с туристическа цел и които бяха
ползвали български визи с цел „туризъм” през предходната година, при поискване им
бяха издавани двукратни и многократни тримесечни входни визи. Подобна възможност
за получаване на двукратни и многократни входни визи бе предоставена на гражданите
на Руската федерация, Украйна, Беларус и Молдова.
Публична дипломация и връзки с обществеността
- Активен диалог с гражданските организации и прозрачност в работата на външно
министерство чрез провеждането на редовни заседания на Обществения съвет към МВнР
- Организиране провеждането през месец февруари заседание на Съвета по европейска
комуникация (СЕК), на който бяха приети Отчет за изпълнението на работната програма
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на Комуникационната стратегия на Република България за ЕС за 2013 г. и Работната
програма на Комуникационната стратегия на Република България за ЕС за 2014 г.
- Координиране на изпълнението на Международната програма, посветена на
отбелязването на 70-годишнината от спасяването на българските евреи през Втората
световна война (май-декември 2013 г.).
- Организация и осигуряването на функционирането на Международен пресцентър
„Избори за ЕП 2014” в Националния дворец на културата в периода 22-26 май 2014 г.
Държавен протокол
- Приети Вътрешни правила за подготовка на предложения от министъра на външните
работи по чл. 11, ал. 3 от Закона за ордените и медалите на Република България, при
награждаване с държавни награди на извънредни и пълномощни посланици на други
държави у нас.
Човешки ресурси
- Във връзка с приетия Устройствен правилник на МВнР беше организиран цялостният
процес по изготвянето на новите структурни звена в министерството и бяха утвърдени
нови Поименно разписание на длъжностите и Длъжностно разписание. Бяха извършени
изменения и допълнения на Наредба № 1 от 17 юли 2008 г. за условията и реда за
атестиране на дипломатическите служители, с които се постигна синхронизиране с
Наредбата на условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната
администрация като се уеднаквиха степените на оценките, уточниха се по-подробно
оценяващите и контролиращите ръководители, регламентира се редът за разглеждане на
възражения по оценката, отмениха се разпоредбите, уреждащи задължението на
Кариерната комисия да утвърждава годишните оценки.
- Въз основа на годишната атестация от месец март 2014 г. бяха увеличени основните
възнаграждения на служителите в МВнР.
Бюджет и финанси
- Въпреки наследения дефицит от над 7 млн. лв към края на месец май 2013 г.,
бюджетът за 2013 г. беше изпълнен и отчетен успешно. Системата на МВнР приключи
годината без нови задължения, а просрочените задължения от предходни периоди бяха
намалени.
- Бюджетът на министерството за 2014 г. е без заложен дефицит и позволява нормално
и предвидимо обезпечаване и функциониране на дипломатическата служба.
- Изплатени бяха задълженията по Споразумението между правителството на
Република България и правителството на Федерална република Германия.
- С Решение № 3 на МС от 2013 г. беше уреден въпросът с осигуряването на средства за
финансиране на вноските на Република България към бюджетите на НАТО за новата
главна квартира в Брюксел за периода 2014 – 2017 г.
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