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I. МИСИЯ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

Министерството подпомага министъра на външните работи:

o при  изпълнението  на  неговите  правомощия  по  изготвяне,  координиране  и 
провеждане  на  външната  политика  на  правителството  и  на  международните 
отношения на Република България; 

o в  неговото  качество  на  представител  на  Република  България  в  органи  на 
Европейския съюз (ЕС),  Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) и в 
други международни правителствени организации, 

o в неговото качество на ръководител на дипломатическата служба.

Министерството, чрез министъра на външните работи, подпомага другите органи на 
държавната власт (централната и местната администрация) в тяхната международна 
дейност в съответствие с целите и принципите на външната политика на 
правителството и положенията на международното право.

II. ВИЗИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА

Визията на министерството включва следните основни положения:

o Република България провежда активна, последователна и целенасочена 
политика за укрепване на мира, стабилността, сигурността, човешките права, 
демокрацията и просперитета в Европа, в региона и в света; 

o България е надежден и предвидим съюзник в Европейския съюз (ЕС), в 
Организацията на Северноатлантически договор (НАТО), в ООН и в други 
международни правителствени организации и почтен партньор в двустранните 
международни отношения;

o Министерството е ефективен и ефикасен създател на външната политика на 
правителството и координатор на неговата политика в рамките на Европейския съюз 
(наричана още „европейска политика”);

o Министерството е активен, компетентен и надежден източник на информация, 
анализи, оценки и предложения за правителството и за другите държавни власти, за 
бизнеса, неправителствените организации и гражданите в страната и за партньорите в 
чужбина; 

o Основните усилия на министерството, включително на задграничните 
представителства, са съсредоточени върху тези държави, региони и организации, които 
имат директно и важно значение за националните цели и интереси;
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o Организацията на министерството, включително акредитацията и съставът на 
задграничните представителства, са изградени в зависимост от външнополитическите, 
икономическите, общностните и на сигурност интереси и приоритети; те имат 
оптимален състав и оперират ефективно и ефикасно в рамките на определените им 
ресурси;

o Министерството на външните работи е в състояние да реагира незабавно, 
гъвкаво и резултатно на важните промени в международната среда, включително на 
ситуации с кризисен характер; 

o Министерството, включително задграничните представителства, е открита и 
достъпна за гражданите държавна организация в рамките на определени публични 
правила, която е под политическо ръководство, парламентарен контрол и наблюдение 
от страна на гражданското общество и неговите институции;

o Министерството е работодател с добра репутация, в която работят 
професионалисти с висок морал, адекватна на отговорностите и изискванията 
мотивация, с чувство за колегиалност и лична отговорност. 

III. ПРЕГЛЕД НА ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА И МНОГОСТРАННАТА ДИПЛОМАЦИЯ

В изпълнение на плана към Програмата на правителството за европейско развитие на 
България Министерството на външните работи допринася за постигане на превръщане 
на страната във важен фактор за стабилността в региона и в света, уважаван член на ЕС 
и на НАТО, както и на международната демократична общност. 

Министерството работи последователно за  постигане на следните цели и ефекти за 
международната  политическа,  икономическа,  културна  и  на  сигурност  среда  на 
България:

V. Влиятелна  България  в  системата  на  международните  отношения. 
Усилията на дипломатическата служба бяха съсредоточени за това България ефективно 
да въздейства върху състоянието и развитието на международните отношения по такъв 
начин, че да се създава благоприятни условия за постигане на националните интереси 
и за просперитета на българите.

В практическо отношение беше извършено:

 Представяне,  реализиране  и  отстояване  на  националните  интереси  в 
двустранните отношения със стратегическите партньори на България (САЩ, Германия, 
Франция, Великобритания), с държавите от Европейския съюз и НАТО, с държавите от 
региона на Югоизточна Европа и с важни за страната държави като Израел, Русия и 
Япония;
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 Принос  към  консолидирането  на  Общата  външна  политика  и  политика  за 
сигурност и към Общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз и за 
нейното практическо осъществяване. 

 Систематична  работа  за  представяне  и  постигане  на  интересите  и  целите  на 
България  в  Европейския  съюз  като  дипломатическата  служба  в  сътрудничеството  с 
другите  органи  и  организации  на  изпълнителната  власт  координира,  представя  и 
отстоява  позициите  и  интересите  на  България  в  съответствие  с  решенията  на 
Министерския съвет. В това отношение работата по присъединяване към Инструмента 
„Шенген”  продължи и през  второто полугодие с  цел да се постигне  на  решение за 
пълноправно  и  безусловно  членство.  В  този  контекст  продължи  и  работата  по 
реализиране на Механизма за сътрудничество и оценка също през 2012 г.;

 Представяне и защита на националните цели в рамките на ООН, ОССЕ и в други 
многостранни организации и институции; 

VI. Мирна и  стабилна международна  среда,  която генерира  сигурност  и 
стабилност за България и за постигането на националните интереси

Министерството  на  външните  работи  допринася  за  поддържането  на  мира  и 
стабилността  в  света  и  в  региона.  Министерството  предприемаше  действия 
самостоятелно  или в  съюзнически  формат  за  резултатно  управление  на  кризи  и  за 
предотвратяване  на  конфликти,  за  защита  на  български  граждани  попаднали  в 
кризисни ситуации и за оказване на хуманитарна помощ. 

В практическо отношение беше извършено:

 Предприемане  на  специални  и  последователни  усилия  за  по-нататъшно 
укрепване  на  мира  и  стабилността  на  Балканите  и  в  зоната  на  Черно  море  и  за 
реализиране на интеграционните перспективи на съседните държави в НАТО и ЕС; 

 Участие  в  усилията  и  действията  на  международната  общност  за 
предотвратяване на конфликти и управление на кризи в Афганистан,  Египет,  Йемен, 
Либия, Сирия, Тунис;

 Допринасяне  за  укрепване  на  международното  право,  демокрацията  и 
човешките права със специален принос към подобряване на обстановката в Беларус, 
както и за отношенията между Израел и Палестина ;

 Участие  в  установяването и активирането  на Европейската  служба за външна 
дейност.

VII. Просперираща България
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Министерството на външните, във взаимодействие с другите министерства, работи за 
привличане  на  преки  инвестиции  в  България  и  за  създаване  на  възможности  за 
реализация на българска продукция на чужди пазари. 

В практическо отношение беше извършено:

 Изграждане на благоприятна политическа среда за българския бизнес в редица 
държави от Близкия изток и Персийския залив;

 Извършена  успешна  политическа  работа  за  привличане  на  сериозни  преки 
инвестиции;

 Принос за увеличаване на чуждестранните туристи в България чрез признаване 
на шенгенските визи като достатъчно основание за влизане и пребиваване в Република 
България;

 Подобряване  на  работата  на  посолствата  за  установяване  на  преки  контакти 
между заинтересовани бизнес и образователни организации.

VIII. Министерството на външните работи в услуга на гражданите

Министерството на външните работи разширява и подобрява дейностите си в услуга 
както на българските граждани, които искат да правят бизнес, да пътуват или да живеят 
в  чужбина,  така и на чужденците,  които искат да посетят,  да правят  бизнес или да 
живеят в България. 

В практическо отношение беше извършено:

 Успешно решаване на проблема с едновременното протичане на кампанията за 
подмяна на личните документи и издаването на визи за туристи;

 Проведени  редица  успешни  операции  в  помощ  на  български  граждани, 
попаднали в кризисни ситуации в чужбина;

 Успешно  изпълнение  на  задачите  по  подготовка  на  консулската  служба  за 
присъединяване към Инструмента Шенген. 

През отчетния шестмесечен период работата на Министерство на външните работи бе 
изцяло  насочена  за  провеждане  на  принципна,  предсказуема  и  резултатна  външна 
политика.  Бяха  съгласувани  и  изразявани  единни  национални  позиции  с  висока 
добавена  стойност  благодарение  на  ценния  експертен  принос.  Планираха  се  и  се 
осъществяваха  системни  и  целенасочени  дейности,  като  получените  продукти 
допринасяха за реализирането във висока степен на заложените цели. 

Чрез  последователност  във  външнополитическата  си  дейност,  България  защити  в 
значителна  степен  своите  позиции  по  въпроси  от  европейския  дневен  ред. 
Допълнителен  фактор  бе  и  интензивното  взаимодействие  с  държави-членки  на 
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Европейския  съюз  (ЕС)  по  въпроси  от  общ  интерес.  Въз  основа  на  натрупания 
административен  и  експертен  опит  МВнР  квалифицирано  отстоява  интересите  и 
приоритетните области на страната в общите политики на ЕС.

МВнР следеше и организираше ефективно участието на България във всички нива на 
процеса  на  взимане  и  изпълнение  на  решенията  в  областта  на  Общата  външна 
политика и политика за сигурност на ЕС (ОВППС). Поддържана бе съгласуваност между 
българските  външнополитически  приоритети  и  тези  на  ОВППС,  включително  при 
прилагането  на  нейните конкретни инструменти.  Работеше  се  по  координирането  с 
други  ведомства  на  национален  принос  при  формирането  на  Общата  политика  за 
сигурност  и  отбрана  (ОПСО)  в  съответствие  с  целите  на  ЕС  за  глобална  роля  в 
международните отношения и интересите на страната ни. 

Във  връзка  с  предизвикателствата  пред  сигурността,  предизвикани  от  събитията  в 
държавите  от  Северна  Африка  и  Близкия  изток,  съществена  бе  координацията  с 
държавите-членки  на   НАТО  и  участието  ни  в  Работните  органи  на  Алианса.  В 
качеството си на държава-членка на ЕС и на НАТО, България се стремеше да допринася 
за доброто взаимодействие и задълбочаване на сътрудничеството между ЕС и НАТО с 
цел избягване на дублиране на усилията и по-икономично използване на ресурсите. 

Продължи работата за повишаване на ефективността на участието във формулирането 
и осъществяването на политиката на ЕС и НАТО в Югоизточна Европа и разширения 
Черноморски  регион.  Превръщането  на  Югоизточна  Европа  и  разширения 
Черноморски  регион  в  зона  на  сигурност  и  стабилност,  демократично  развитие  и 
социално-икономически просперитет е стратегически интерес. 

Интензивно  се  развиваха  контактите  със  страни-членки  на  ЕС,  страни-кандидатки  и 
потенциални кандидатки  за членство в ЕС, но също и страни от Източна Европа, Азия, 
Африка,  Близкия Изток,  Америка.  МВнР работи за  задълбочаване и разширяване на 
двустранните  отношения  и  взаимноизгодното  сътрудничество.  Поддържането  и 
развитието на стратегически партньорства и традиционни приятелски отношения с най-
важните  за  България  съюзнически  държави,  включително  чрез  провеждане  на 
съвместни заседания на Министерските съвети, допринасяха за целите на Политика 4. 

В контекста на многостранната дипломация МВнР работи и за ефективно членство на 
България в дейността на органите, програмите и фондовете на ООН, специализираните 
агенции към ООН, международните икономически и финансови организации(СБ, МВФ, 
ЕЦБ, ЕБВР, ЕИБ, ОИСР).

За  високата  степен  на  изпълнение  на  заложените  в  годишната  програма  цели 
свидетелства високия брой на международни контакти, което е израз и на повишеното 
търсене на България като добър и надежден партньор. 
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ІV. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТА

Приходи 

За 2011 г. в бюджета на Министерството на външните работи са планирани приходи в 
размер  на  44 745.2  хил.  лв.  Общите  приходи  обхващат  събираните  от  централната 
администрация  приходи,  както  и  от  второстепенните  разпоредители  с  бюджетни 
кредити към министъра на финансите.

В неданъчните приходи са включени приходи, държавни такси, глоби и санкции, както 
и приходи и доходи от управление на собствеността.

В таблицата по-долу са представени данни по закон, уточнен план и отчет на приходите 
за отчетния период по агрегирани икономически показатели.

Отчет на приходите по бюджета

Приложение № 1 – Отчет на приходите по бюджета
ПРИХОДИ за отчетен период 
01.01.2011 г. - 31.12.2011 г.

Закон Уточнен 
план

Отчет

(в хил.лв.)
Общо приходи: 44 745,200 45 566,618 72 184,608
Данъчни приходи   -12,607
Неданъчни приходи 44 745,200 45 489,576 72 120,159
Приходи и доходи от собственост 7 445,200 7 445,200 9 130,234
Държавни такси 37 300,000 37 300,000 54 327,478
Глоби, санкции и наказателни лихви   164,813
Други  744,376 8 497,634
Помощи, дарения и други 
безвъзмездно получени суми

 77,042 77,056
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Разходи 

В  таблиците  по-долу  са  представени  разходите  на  министерството  по  политики  и 
програми,  в  т.ч.  и  класифицирани  по  ведомствени  и  администрирани  разходни 
параграфи.

Във ведомствените разходи по бюджета на министерството са отчетени средства за 
персонал (заплати, възнаграждения и осигурителни вноски), средства за издръжка на 
централното  управление  и  на  задграничните  представителства,  ведомствени 
капиталови  разходи  и  разходи  за  издръжка  на  второстепенните  разпоредители  с 
бюджетни кредити към министъра на външните работи. 

В отчета са включени и разходи за членски внос от името на Република България в 
различни международни правителствени и други организации. 

Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми

ПРОГРАМИ  на 
Министерство на 
външните работи
за  отчетен 
период 0.01.2011 
г. - 31.12.2011 г.(в 
хил.лв.)

Общо 
консолидир
ани разходи

Ведомствени разходи Администрирани разходи

Общо По 
бюджета 
на ПРБК

По 
други  
бюдже
ти,  
фондов
е и  
сметки

Общо По 
бюджет
а на 
ПРБК

По други 
бюджет
и,  
фондове 
и 
сметки

Общо разходи 114 410,103 104 477,692 104 477,692 0,000 9 932,411 9 932,411 0,000
Политика  І - 
"Външна 
политика"

114 410,103 104 477,692 104 477,692 0,000 9 932,411 9 932,411 0,000

Програма 1 - 
"Управление, 
координация и 
осигуряване на 
дипломатическата 
служба"

16 635,678 16 635,678 16 635,678 0,000 0,000

Програма 2 - 
"Задгранични 
представителства, 
консулски 
отношения и 
подкрепа на 
гражданите в 
чужбина"

79 667,323 79 667,323 79 667,323 0,000 0,000

Програма 3 - 
"Публична 
дипломация"

1 172,288 1 172,288 1 172,288 0,000 0,000

Програма 4 - 
"Външна политика 
и многостранна 
дипломация"

12 125,968 2 193,557 2 193,557 9 932,411 9 932,411
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Програма 5 - 
"Национален 
визов център, 
инструмент 
"Шенген" и 
управление на 
кризи"

4 808,846 4 808,846 4 808,846 0,000 0,000

Източници на финансиране на консолидираните разходи  

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

Закон Уточнен план Отчет към 
31.12.2011 г.

за отчетен период 01.01.2011 г. - 31.12.2011 
г.
(в хил.лв.)
Общо разходи: 106 000,500 116 781,733 114 410,103
Общо финансиране: 0,000 0,000 0,000
   Собствени приходи 44 745,200 45 489,576 58 786,805
   Субсидия от републиканския бюджет 61 255,300 71 215,115 55 546,242

   Целеви средства от ЦБ    
   Предприсъединителни програми на ЕС, 
вкл. съфинансирането от ДБ 

   

   Структурни фондове, Кохезионен фонд, 
фондовете за прилагане на ОСП и ОРП на ЕС, 
вкл. съфинансирането от ДБ

   

   Заеми    
   Безвъзмездни помощи  77,042 77,056
   Други европейски фондове и програми, 
вкл. и национално съфинансиране

   

   Други    

Отчет на разходите по бюджетните програми на МВнР  

№ Програма “...................................” Закон 2011 г.
Уточнен 

план 2011 г.
Отчет към 

31.12.2011 г.
І. Общо ведомствени разходи: 96 659 521 106 848 399 104 477 692
    Персонал 21 121 921 20 686 654 20 485 861
    Издръжка 73 826 259 84 338 355 82 782 356
    Капиталови разходи 1 711 341 1 823 390 1 209 475

1
Ведомствени разходи по бюджета на 

ПРБК: 96 659 521 106 848 399 104 477 692
    Персонал 21 121 921 20 686 654 20 485 861
    Издръжка 73 826 259 84 338 355 82 782 356
    Капиталови разходи 1 711 341 1 823 390 1 209 475

2
Ведомствени разходи по други бюджети, 
фондове и сметки 0 0 0
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 Администрирани разходни параграфи **    

ІІ.
Администрирани разходни параграфи по 
бюджета 9 340 979 9 933 334 9 932 411

 
1. Членски внос към международни 

организации 9 340 979 9 280 334 9 279 481
 2. Предоставени помощи за чужбина  653 000 652 930

ІІІ.
Администрирани разходни параграфи по 
други бюджети, фондове и сметки 0 0 0

     
 Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): 9 340 979 9 933 334 9 932 411
     
 Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 106 000 500 116 781 733 114 410 103
     
 Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 106 000 500 116 781 733 114 410 103
 Численост на щатния персонал 1 511 1 511 1 334
 Численост на извънщатния персонал 118 118 51

V. ОТЧЕТ НА БЮДЖЕТА ПО ПРОГРАМИ

Програма 1 „Управление, координация и осигуряване на дипломатическата  служба”

Цели 

Целта  на  Програма  1  е  чрез  нея  да  се  организира,  ръководи,  контролира  и  отчита 
дейността на централното управление на дипломатическата служба по такъв начин, че 
да се постигнат:

− Създаване  на  ефективна  и  ефикасна  институция,  в  която  политико-
административният  апарат  и  задграничният  компонент  работят  под  единно 
ръководство, единна визия и организационна ценностна система;

− Въвеждане  на  модерен  процес  на  дългосрочно  планиране  и  на  оперативно 
управление с прилагане на лидерски подход на политическо равнище и на подходящи 
управленски практики за административно управление и мениджмънт на ресурсите;

− Синергичен  ефект  от  интеграцията  на  структури  и  процеси,  ясно  дефиниране  на 
роли,  задачи  и  функции  на  организационните  звена  и  адекватно  съчетаване  на 
експертизата в различните области на външната политика,  международното право и 
консулските отношения;

− Подобряване  на  механизмите  за  координиране  на  външната  политика  и 
международните  дейности  в  рамките  на  правителството,  между  министерствата, 
службите  и  агенциите,  а  така  също по отношение на  президента  на  Републиката и 
Народното събрание;

12



− Развитие на нова управленска култура и организационно поведение, основани на 
партньорство, взаимодействие и професионализъм чрез въвеждане на нова система за 
добиване и споделяне на информация и развитие на дипломатическата служба като 
организация, базирана на знанието;
− Комплексно  преструктуриране  на  поддържащите  системи  и  обслужващи 
организации  и  създаване  на  условия  за  концентриране  на  ресурси  за  дейности  по 
външната  политика,  реагиране  в  кризисни  ситуации  и  осигуряване  на  всестранна 
поддръжка за българските граждани в чужбина;
− Изграждане,  поддържане  и  развитие  на  системите  за  сигурност  и  на 
информационни  системи,  осигуряване  на  ефективната  и  сигурна  информационно-
комуникационна среда за дейността на дипломатическата служба;
− Ефективно и ефикасно управление и поддържане на задгранични недвижими имоти 
- държавна собственост.

Организационни структури, участващи в програмата:

− Дирекция  “Човешки  ресурси”,  Дирекция  „Канцелария  и  Архив”,  Дирекция 
„Управление  на  собствеността”,  Дирекция  „Защита  на  дейността  и  информацията”, 
Дирекция „Финансово-стопански дейности”, Инспекторат, Дирекция „Вътрешен одит”, 
Дипломатически институт.

Отговорност за изпълнението:

− Програмен ръководител  е Постоянният секретар на министерството.

Дейности и резултати:

Административно обслужване и архив

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”.

Дейности: 

• Организация, автоматизиране и усъвършенстване на документооборота в МВнР;

• Обслужване на граждани с архивна информация;
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• Оказване  на  методическа  и  практическа  помощ  в  архивната  обработка  на 
документите  на  мисиите  на  България  в  чужбина,  съгласно  Закона  за  Националния 
архивен фонд.

Резултати:

Основната  част  от  програмните  дейности  по  административното  обслужване  и 
архивната  дейност  са  текущи  и  са  свързани  с  осигуряване  на  документооборота  и 
съхранението  на  документите.  През  2011  г.  програмните  дейности  са  извършени  в 
съответствие  с  изискванията  за  повишаване  качеството  на  информационното  и 
административното обслужване.

Извършени бяха 70 консултации по устни и писмени запитвания на външни ползватели 
на  Архива  на  МВнР.  През  отчетния  период  са  направени  над  600  справки,  по 
подпомагане дейността на министерството, за служители на МВнР. Опита, натрупан от 
започналата  частична  декласификация  на  документи  от  Архива  на  МВнР,  позволи 
стартирането  на  комплексна  процедура  за  декласификация  на  дипломатическите 
документи за периода 1944 – 1953 г., която ще допринесе за по- цялостното публично 
ползване  от граждани, изследователи, учени и др. 

Оптимизация на документооборота и деловодната дейност в МВнР. През отчетния 
период бяха актуализирани Вътрешните правила за работата на Приемната на МВнР.

Успешно бе внедрена информационна система за управление на документооборота и 
работния поток  EVENTIS R 7, като тя бе  адаптирана към нуждите на министерството. 
Направен бе преход към използване на електронен подпис от ръководителите на звена 
и  материално-отговорните  служители.  Проведени  бяха  групови  и  индивидуални 
обучения на служителите в министерството. 

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. Приети бяха за 
съхранение  международни  спогодби  и  договори  за  2006  г.  –  112  бр.  и  170 
международни  протоколи,  подписани  в  периода  1970  –  1989  г.  Извършена  бе 
оптимизация на пространството за съхранение на архивния фонд на МВнР в наличните 
архивохранилища.

Стартира  процедура  по  освобождаване  и  възстановяване  функционалността  на 
хранилището на мецанина в сградата на централното управление.

Научно-техническа  обработка  на  архивните  документи  и  усъвършенстване  на  
научно-справочния  апарат  към  тях.  Продължи  научно-техническата  обработка  на 
изпратените за постоянно съхранение документи от задграничните представителства 
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на Република България, както и на документите от учрежденския архив на МВнР, като 
общо бяха обработени над 1500 архивни единици. 

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 обработката, 
съхранението и експертизата на документите. Бяха утвърдени над 20 броя Актове за 
унищожаване  на  неценни  документи  с  изтекъл  срок  на  съхранение,  изготвени  от 
Експертни комисии в задграничните представителства.

В  посолството  на  РБ  в  Брюксел  беше  направена  оценка  на  място,  бяха  класирани 
документите за съхранение и отделени документите за постоянно съхранение. 

Подобряване  на  административното  обслужване  на  принципа  “едно  гише”,  
осъществявано  от  “Приемна  на  МВнР”.  През  отчетния  период  подобряването  на 
административното  обслужване  на  принципа  на  „едно  гише”,  осъществявано  от 
Приемната  на  МВнР,  беше основна  цел в  работата  на  Приемната,  изразяващо  се  в 
обстойно и компетентно консултиране на гражданите при получаване на информация 
за видовете и сроковете на извършваните административни услуги от министерството. 
Продължи и упражняваният от Приемната вътрешен контрол по изготвянето в срок на 
отговорите с цел подобряване качеството на административната услуга.

Целеви стойности по показателите за изпълнение  

Показатели за изпълнение Мерна 
единица

Целева стойност

2011
програма

2011
изпълнение

2012 2013

Регистрирани  документи  в 
Централната  регистратура 
към дирекция „КА”1

Брой 65 000 40 600 65 000 65 000

Обработени архивни единици 
в дирекция „КА”1

Брой 10 000 4 800 10 000 10 000

Сканирани  документи  с  цел 
оптимизиране  на 
вътрешноведомствената  и 
междуведомствената 
административна 
комуникация

Брой 1000 6 500 2000 3000

Сканирани  документи  с  цел 
създаване на застрахователен 
фонд на архивните документи 
в МВнР.

Брой 600 50 1000 1000

Обучени служители за работа 
с  автоматизираната 
деловодна система 

Брой 50 500 50 50

Оказана  методическа  помощ 
в  деловодната  дейност  и 

Брой 
мисии

12 50 12 12
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формирането  на  архивния 
фонд  в  задграничните 
представителства  на 
Република България
Участие  в  двустранни  и 
многостранни  срещи  извън 
страната  в  областта  на 
архивистиката

Брой 4 0 5 6

Предоставен  достъп  на 
граждани  до  архивния  и 
библиотечния фонд на МВнР 

Брой 150 69 150 150

Постъпили  заявления  за 
административни услуги  чрез 
Приемна на МВнР

Брой 2500 2630 2 500 2 500

 Забележка: В  Министерството  на  външните  работи  има  самостоятелни 
деловодства в дирекции „КО”, „ЧР”, „ФСД”, 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.

В  релултат  от  предприетите  мерки  за  намаляване  на  документооборота  не  са 
достигнати  планираните  целеви  стойности  на  показателите  за  изпълнение  което  се 
отрази  и  в  намаляване  на  разходите  за  административно  обслужване  и  архивна 
дейност.

Управление на човешките ресурси

Цели: 

- Изграждане на интегрирана система за управление на човешките ресурси, 
базирана на компетенциите, т.е. знания, професионален опит, умения и възможности 
за реализирането на поставените цели, с  приоритет предлагането на възможности за 
допълнително обучение и специализация на служителите;

- Кадрово осигуряване на дипломатическата служба с качествен, мотивиран и 
подготвен персонал.

Дейности:

- Дългосрочно планиране на човешките ресурси;

- Управление на квалификацията и специализацията на служителите;

- Труд и работна заплата;

- Отчет на служителите;

- Осигуряване на дейността на Атестационната комисия.

Резултати:
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През 2011 г. г. бе проведена процедура по подбор на кандидати за ръководители на 
задгранични  представителства  по  чл.  23,  ал.2,  т.  4  от  Закона  за  дипломатическата 
служба – генерални консули на Република България, който приключи с назначаването 
на  9  ръководители  на  Генерални  консулства.  На  свое  заседание,  проведено  на 
25.05.2011 г., Министерският съвет на Република България одобри номинациите на 9 
кандидати за Генерални консули на Република България, предложени от министъра на 
външните  работи  Николай Младенов,  както  следва  –  за Генералните  консулства  на 
Република  България  в  Солун,  Истанбул,  Мюнхен,  Шанхай,  Санкт  Петербург,  Дубай, 
Чикаго, Лос Анжелис и Торонто. 

Изготвен  бе  годишен  план  за  задължително  и  специализирано  обучение  на 
служителите от Централното управление на МВнР. Обучението на кадрите на МВнР се 
провежда предимно в Дипломатическия институт към Министъра на външните работи. 
В университети и учебни центрове в България и чужбина служители на министерството 
се  обучават  само  в  случай,  че  всички  разходи,  в  това  число  и  командировъчни  и 
транспортни, се поемат от приемащата страна. 

Бяха  организирани  два  конкурса  за  назначаване  на  държавни  служители  на 
длъжностите – „Директор на Дипломатическия институт към министъра на външните 
работи”, „Директор на дирекция „Човешки ресурси”, както и конкурс за назначаване на 
служители  на  длъжността  „Стажант-аташе”.  Беше  подбран  и  назначен  титулярен 
директор на Дипломатическия институт към министъра на външните работи. В процес е 
назначаването  на  24  служители  на  длъжността  „стажант-аташе”.  Конкурсът  за 
назначаване на държавен служител на длъжността „Директор на дирекция „Човешки 
ресурси” завърши без да бъде подбран кандидат.

За повишаване на езиковата квалификация се проведе извънредна езикова сесия през 
месец март 2011 г.  за полагане на изпит от служителите на МВнР за признаване на 
степен „владеене" при условията и по реда на Правилника за езиковата квалификация 
на  служителите  в  дипломатическата  служба.  На  сесията  се  явиха  60  служители. 
Промените  в  езиковата  квалификация  на  служителите  в  МВнР  бяха  отразявани 
своевременно в системата ПОЛИКОНТ.

През периода приключи изпълнението на програмата за назначаване извън щата по 
трудово правоотношение за срок от девет месеца на млади висшисти,  инициирана и 
финансирана  от  Министерството  на  труда  и  социалната  политика  и  Агенцията  по 
заетостта „Старт на кариерата”,  администрирана от дирекция „Човешки ресурси”. От 
назначените  към  месец  октомври  2010  г.  30  служители,  28  приключиха  успешно 
Програмата  през  2011  г.  (двама  напуснаха  по  собствено  желание).  През  месец 
декември 2011 г. бяха назначени нови 35 служители.

В  отчетния  период  се  организираха  и  проведоха  студентски  стажове  за  български 
студенти от висши училища в България и чужбина:

- в централно управление - 264 студенти;
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- в задграничните представителства – 158 студенти.

Във  връзка  с  изискванията  за  утвърждаването  на  график  за  ползването  на  платен 
годишен отпуск бяха изработени индивидуални графици за отпуск на всички служители 
на МВнР.

Осъществявана бе дейност по привеждане в изпълнение на влезлите в сила съдебни 
решения за възстановяване на работа на служители, чието прекратяване на трудовото 
или служебно правоотношение с МВнР е било признато за незаконно.

Бяха  изготвени  и  съгласувани  4076  бр.  заповеди,  договори,  допълнителни 
споразумения, заповеди за дългосрочно командироване в чужбина и за прекратяване 
на правоотношенията на служителите от МВнР, назначени, по реда на чл. 70 от ЗДиплС.

Дадено е писмено разрешение за 345 броя граждански договори за „местни лица”, 
назначени по реда на чл.  80 от  ЗДиплС,  след изготвяне  на Заповеди,  съгласувани с 
компетентните дирекции. 

Изготвени, съгласувани и излъчени 900 уведомителни грами /телеграми /, от които 300 
за  разрешаване  на  платен/неплатен  отпуск  и  болнични  на  служителите  „втори 
членове”,  345 за разрешаване на  гражданските договори на „местните лица” и 255 
броя  отговори  на  допълнителни  запитвания  от  задграничните  представителства  по 
въпроси, отнасящи се до вторите членове и „местните лица”.

Изготвени  бяха  удостоверения  за  трудов  стаж  на  бивши  и  настоящи  служители  на 
МВнР,  издавани са и са оформяни трудови и служебни книжки на служители на МВнР.

Бяха изготвени и съгласувани 5862 бр. заповеди  за ползване на платен и неплатен 
отпуск от служителите на МВнР.

Актуализирани бяха регистри и бази данни /публични и вътрешни/. 

Своевременно се изготвят и изпращат уведомления до НАП за сключване, изменение 
или прекратяване на трудови договори със служители в МВнР – Централно управление, 
в  изпълнение  на  разпоредбата  на  чл.1,  ал.1  от  Наредба  №  5  от  29.12.2002  г.  за 
съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на 
труда.

Бяха оформени 1562 броя болнични листове, включително и документи в случаите на 
трудова злополука – попълване на формуляри и изпращане на писма до съответните 
ведомства.

Легализирани  са  в  І-ва  МБАЛ  –  София  ЕАД   60  броя  болнични  на  служители, 
дългосрочно командировани в чужбина.
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Бяха  изготвени  1461  заповеди  за  краткосрочни  командировки  в  чужбина  и  196 
заповеди за краткосрочни командировки в страната.

Беше проведено актуализиране на личните данни в компютърната система “Човешки 
ресурси”  във връзка със смяната на документите за самоличност.

Извършваше се архивиране на делата на напусналите служители и се предоставяха в 
архива на дирекция “Канцелария и архив” при МВнР.

Извършваше се проучване,  анализ и класиране на постъпващи документи в личните 
дела на служителите.

Поддържа  се  дневник  на  издадените  служебни  книжки,  както  и  дневници  на 
новопостъпилите и архивирани служители.

Във  връзка  с  провеждането  на  годишната  ротация  на  дипломатическите  и 
административните и технически служители към 30 юни 2011 г.,  дирекция “Човешки 
ресурси” организира и оформи документално дългосрочното командироване на:

- 11 ръководители на задгранични представителства;

- 125 дипломатически служители;

- 121 административни и технически служители.

Беше изготвено Поименно щатно разписание на длъжностите на Министерството на 
външните  работи,  Длъжностно  разписание  и  Щатно  разписание  на  сключените 
договори по реда на ПМС № 66/28.03.1996 г. във връзка с ПМС № 180/30.06.2011 г. за 
определяне на нов размер на минималната работна заплата за страната от 01.09.2011 
г.

Бяха  изработени  121  заповеди  за  трансформации  и  40  заповеди  за  индивидуални 
заплати.  Във  връзка  с  повишаването  на  дипломатически  служители  в  по-горен 
дипломатически  ранг  беше  изготвена  заповед  за  трансформация  на  длъжностите  и 
трансформирани бройките.

В  системата  ПОЛИКОНТ  бяха  актуализирани  кодовете  във  връзка  с  националната 
класификация на професиите и длъжностите в държавната администрация.

Периодично  се  изготвяха  становища  за  съгласуване  във  връзка  с  промяна  на 
нормативни актове.

Във  връзка  с  предстоящото  прилагане  на  класификатора  на  длъжностите  в 
администрацията  и  налагащите  се  промени  в  законови  и  подзаконови  актове  бяха 
изготвени справки за Министерство на финансите. Бяха изготвени и справки относно 
средствата за работна заплата на служителите по трудово и служебно правоотношение 
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в  МВнР,  относно  стратегическия  план  за  дейността  на  дирекция  „Вътрешен  одит”, 
справки за Националния статистически институт и др.

Продължава процеса на изготвяне на длъжностни характеристики на завърналите се от 
задгранична  командировка  служители,  преназначени  в  Централна  управление  на 
МВнР,  на  служителите  в  Задграничните  представителства  и  за  ръководителите  на 
Задгранични представителства.

Подадена бе информация за изготвяне на доклада за състоянието на администрацията 
през 2010 г. на Министерски съвет.

Беше изготвена Заповед за определяне база за изчисляване на конкретната стойност за 
представително  облекло  на  служителите  с  дипломатически  ранг  и  на  държавните 
служители без дипломатически ранг.

Продължи процеса на изготвяне на длъжностни характеристики на завърналите се от 
задгранична командировка служители, преназначени в ЦУ на МВнР.

Беше  осъществена  цялостна  предварителна  подготовка  за  заседанията  на  пет 
заседания на Атестационната/Кариерната комисия, на които бяха разгледани въпроси 
на ротацията за 2011 г.  и беше осъществено повишаване в ранг на дипломатически 
служители в Министерството.

През отчетния период започна да се координира и осъществява организация за подбор 
и номиниране на кандидатури на български граждани за работа в международните 
правителствени организации и в структурите на ЕС. Бяха осъществени 13 подбора на 
български кандидатури за вакантни позиции за командировани национални експерти в 
генералните дирекции на Европейската комисия и на 14 подбора за мисии и 4 подбора 
за обучения по линия на европейската програма  NEEDS. Беше извършено техническо 
оформяне  и  координацията  на  14  заявки  за  принос  към мисии  на  ЕС  по  линия  на 
общата политика за сигурност и отбрана. Ежеседмично беше осъществяван подбор и 
номиниране  на  български  кандидатури  за  полевите  мисии  на  ОССЕ.  В  резултат  на 
положените  усилия,  три  български  кандидатури  бяха  одобрени  и  се  включиха  в 
дейността на полевите мисии на ОССЕ, като командировани от Република България. 

Защита на дейността и информацията  

Цел:

Поддържане и развитие на системите за сигурност  и на информационните системи, 
осигуряване  на  ефективната  и  сигурна  информационно-комуникационна  среда  за 
дейността на дипломатическата служба

Дейности: 
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- Изграждане и развитие на системи за сигурност и на информационни системи 
в  Министерството на външните работи и в задграничните представителства

- Изграждане,  поддръжка  и  администриране  на  компютърните  мрежи  в 
Министерството на външните работи и в задграничните представителства

- Осигуряване  на  условия  за  документална,  физическа  и  информационна 
сигурност  и  ефективна  технологична  използваемост  в  Министерството  на  външните 
работи и в задграничните представителства

- Обмен  на  данни  с  комуникационно-информационните  системи  на 
Европейския съюз (CORTESY, ESDP-Net, EXTRANET и други)

- Разпространение  на  информацията  от  точките  на  представяне   на 
комуникационно-информационните  системи  на  Европейския  съюз   в  столицата  до 
задгранични представителства и други държавни институции

- Пренос  на  дипломатическа  поща  съгласно  Виенската  конвенция  за 
дипломатическите отношения 

Резултати: 

Компютърни мрежи, системи и съоръжения за сигурност 

Поетапно  внедряване  на  вътрешно-ведомствен  електронен  документен  обмен 
(EventisR7) и  частично постигане на безхартиен документооборот. Постиганата е по-
добра  надеждност  по  отношение  на  срив  на  системите   поради  прегряване  чрез 
преаранжиране  на  част  от  компютърния  център.  Поддържа  се  работоспособна  и 
надеждна информационно-комуникационна среда.

Количествените показатели по дейността:

- оказана помощ и консултиране на служителите по работни места: 

   -повиквания от служители – 2 410;

    -преинсталации на работни станции –  69; 

   -ремонт на компютри, принтери и др. –  124;

- новоинсталирана техника – 18;

- асемблирани и подменени компютри – 24;

- създадени и конфигурирани акаунти  (Еventis, Еxchange) – 128;

- ел.подписи (инсталиране, обучение и конфигуриране) - 84; 
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- ъпгрейд на офис пакет на работни места – 54;

- ремонти (доизграждане на мрежа/и) –  2;

- преаранжиране на част от компютърния център на 3-ти етаж – 1;    

- инсталирани сървъри (ъпгрейд на Blackberry server към версия 4.1.7 и поддръжка на 
телефоните  на  Политически  кабинет,  подмяна  на  апаратите,  създаване  на  backup и 
синхронизация на контактите)  - 1;

- създаване на „токени“ за служители  дългосрочно командировани и др. – 40; 

-  за Избори 2011 (закупени, конфигурирани лаптопи и периферия) – 84;

- командировки  за  отстраняване  на  ИКТ  проблеми  в  ДП  (ПП  Виена,  Кишинев  - 
конс.служба ) – 2.

Чрез краткосрочни командировки в Белград и Тбилиси бяха преместени консулските 
служби в нови сгради, като са обособени биометрични работни места и са монтирани 
всички  технически  средства  доставени  по  линия  на  Шенген.  Изцяло  е  преместено 
посолството ни в  Тбилиси в  нова сграда,  където са  монтирани технически средства 
осигуряващи  пропускателния  режим,  видеонаблюдение,  сигнално  охранителни 
системи, пожароизвестяване, компютърна мрежа, физически мерки за защита.

По решение на ръководството на МВнР бяха закрити зоните за сигурност, криптираните 
комуникации  и  обслужващите  ги  служители  и  служителите  от  охраната  в  следните 
посолства на Р България – Претория, Делхи, Ханой, Хага, Хавана, Берн, Лисабон, Прага, 
Стокхолм, Улан Батор и Брюксел-посолство и Одрин.

В  изпълнение  на  постановления  на  МС  бяха  затворени  дипломатическите 
представителства в Милано, Талин и Вилнюс, като в съответствие с изготвен план бяха 
демонтирани техническите съоръжения, а обзавеждането беше върнато в МВнР.

Чрез краткосрочни командировки в Солун, Берлин, Страсбург, Париж, Варшава, Кайро, 
Атина, Москва, Братислава, Брюксел, Хага, Техеран, Бейрут, Дамаск, Кишинев, Тбилиси, 
Букурещ, Бурса и Виена беше извършено поддържане и развиване  на системите за 
охрана и сигурност,  реализирани с  технически средства;  поддържане и развитие на 
системите  за  видеонаблюдение;  поддържане  и  развитие  на  пожароизвестителните 
инсталации;  поддържане и отстраняване  на неизправности,  свързани с  телефонните 
централи; поддържане и ремонт на системите за пропускателен режим; поддържане, 
профилактика и изграждане на компютърни мрежи; като всички гореописани дейности 
/без преустройство на консулските служби/ са извършвани и в сградата на МВнР. 

Служители  на  министерството  бяха  командировани   краткосрочно  в  помощ  на 
обезпечаване на сигурността като физическа охрана в ЗП на РБ в Русия, Москва през 
месец юли и август.
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Активно  бе  обезпечавана  сигурността  на  провеждани  мероприятия  под  егидата  на 
министъра на външните  работи  г-н  Николай Младенов,  с  външни  лица /официални 
гости и граждани/ - Ден на дипломата, Ден на азиатската кухня, Нощта на музеите и 
концертите на Софийска филхармония.

Комуникационна  среда,  пренос  на  обществена,  служебна  и  класифицирана 
информация

Осъществен  бе  контрол  по  дейността  и  защитата  на   информацията  в  МВнР  и 
задграничните  представителства;  гарантиране  на  дейностите,  свързани  с 
криптографската  сигурност;  информационното  обезпечаване  на  ръководството  на 
МВнР  и  пренос  на  дипломатическата  поща  между  МВнР  и  дипломатическите 
представителства. 

Реакция при кризи от военен и невоенен характер

Осигурено бе постоянно дежурство на оперативен дежурен по МВнР и изпълнение на 
задачите по КАС.

Количествените индикатори са представени в следната таблица:

Показатели за изпълнение Мерна 
единица

2011
програма

Изпълнение към 31.12.2011 г.

Подменени компютърни 
конфигурации в ЦУ и 
задграничните 
представителства

Брой
320

Общ брой подменени компютърна техника и 
периферни устройства – 20 (1-во полугодие) 
                              -26 (2-ро полугодие)

Осигуряване поддръжка 
на информационно-
комуникационните 
системи в ЦУ 

Брой Извършени действия по поддръжка на 
компютърните системи и мрежи през 2-ро 
полугодие 2011 в ЦУ – общо 2911 услуги. 

По провеждане на Избори 
2011

брой закупени, конфигурирани лаптопи и 
периферия) – 64
създадени и обслужени акаунти за 
електронна поща

Изградени 
(модернизирани) 
компютърни мрежи в ЦУ и 
задграничните 
представителства

Брой/
Потребит
ели

5/500
 Осигуряване поддръжка на локалната 
компютърна мрежа на ЦУ на МВнР за 680 
потребителя и част от компютърните мрежи в 
дипломатическите мисии

Изградени 
(модернизирани) системи 
за сигурност в 
задграничните 
представителства

Брой 60
Изграждане/модернизиране на системи за 
видеонаблюдение в задгранични 
представителства – 2
Изградени/модернизирани системи за 
Сигнално-охранителна техника в задгранични 
представителства – 4
Изградени/модернизирани системи за 
пожароизвестяване в задгранични 
представителства  - 2
Монтаж и въвеждане в експлоатация на 
съоръжения за физическа сигурност в 
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задгранични представителства – 2
Поддръжка и ремонт на системи за сигурност 
в ЦУ на МВнР и задграничните 
представителства (видеоонаблюдение, 
контрол на достъпа, охранителна техника, 
пропускателен режим, пожароизвестяване и 
други спомагателни съоръжения)

Създадени регистратури/ 
пунктове/ звена за 
класифицирана 
информация в ЦУ на МВнР 
и задграничните 
представителства

Брой
1 регистратура 
за КИ в ЦУ на 

МВнР  + 32 
места към нея 

в ЗП (в тази 
бройка не се 
включват  ПД 

на РБ към 
НАТО и ПП 

към ЕС 
Брюксел и 

Посолството в 
Москва)

Разкрита и сертифицирана от ДКСИ е 
регистратура за национална класифицирана 
информация в звено „Комуникации”, ЦУ на 
МВнР, с изнесени работни места към същата в 
задграничните представителства на 
Република България, където има обособени 
зони за сигурност със съответното ниво на 
достъп до класифицирана информация.

Изградени 
(модернизирани) 
биометрични работни 
места в консулските 
служби според 
изискванията на ЕС

Брой 20
Извършени преустройства на консулски 
служби в съответствие с изискванията на ЕС – 
2 (Белград, Тбилиси)
Монтаж на съоръжения и технически 
устройства за биометрични работни места в 
консулските служби – 2
Изграждане на работни места в консулските 
служби за обслужване на български и чужди 
граждани – 4

Изградени 
(модернизирани) 
телефонни мрежи

Брой/ 
Потребит
ели

5/100
Модернизирани телефонни мрежи в 
Централно управление на МВнР и 5 
задгранични представителства 
Подмяна на  2 телефонни централи в 
задгранични представителства
Осигуряване на поддръжка на телефонната 
мрежа в ЦУ на МВнР за 1000 потребителя

Инспекторат 

І. Цели:
Инспекторатът  е  на  пряко  подчинение  на  министъра,  чийто  контролни  функции 
изпълнява.  Извън системата  на МВнР,  дейността на Инспектората  се координира от 
дирекция „Главен инспекторат” на Министерския съвет, която е на пряко подчинение 
на министър-председателя.
През 2011 г. министърът на външните работи Николай Младенов предприе действия за 
укрепване административния капацитет на Инспектората на МВнР.
В началото на месец март 2011 г. бе назначен нов Главен инспектор на МВнР.
В отговор на обективната необходимост от промяна на подхода към осъществяването 
на административен контрол от Инспектората на МВнР и в съответствие с препоръките 
на  дирекция  „Главен  инспекторат”  на  Министерски  съвет,  чл.  15  на  Закона  за 
дипломатическата служба /ЗДС/бе допълнен със специален текст - нова алинея трета, 
която  изрично  постановява,  че  Инспекторатът  на  МВнР  е  обединен  и  изпълнява 
функциите по Закона за администрацията и по Закона за дипломатическата служба. 
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Инспекторатът  се  ръководи  от  Главен  инспектор на  МВнР,  който е  дипломатически 
служител  с  ранг  не  по-нисък  от  пълномощен  министър  и  е  бил  ръководител  на 
задгранично представителство не по-малко от три години- чл. 15, ал.1 и ал.2 на ЗДС.  
С новия Устройствен правилник на МВнР, на Инспекторат бе утвърден щат от 8 бройки - 
3 за държавни инспектори, 3 за дипломати-инспектори, 1-административно-технически 
служител,  1-Главен  инспектор  на  МВнР.  Увеличението  на  щата  с  3  бройки  бе 
извършено  с  оглед  укрепване  на  административния  капацитет  на  Инспектората, 
предвид  изпълнението  на  функциите,  възложени  му  по  силата  на  Закона  за 
администрацията и Закона за дипломатическата служба. Служителите в Инспектората 
отговарят на нормативно установените изисквания за образователно-квалификационна 
степен  и  професионален  опит.  Те  притежават  личните  качества,  необходими  за 
осъществяване дейността на Инспектората в съответствие с принципите на законност, 
обективност и безпристрастност. 
Съобразно  с  допълнената  и  актуализирана  през  2012  г.  правна  регламентация  на 
Инспектората на МВнР, той осъществява следните основни функции:
-  административен и специализиран контрол върху дейността на МВнР, включително 
на  задграничните  представителства  и  на  другите  второстепенни  разпоредители  с 
бюджетни кредити към министъра на външните работи;
-  независима  и  обективна  оценка  на  ефективността  на  дейността  на  МВнР  и 
второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;
- изработване на препоръки за отстраняване на нарушенията  при функционирането на 
администрацията  на  МВнР  и  на  второстепенните  разпоредители  с  кредити  и  за 
подобряване на нейната работа;
- оценка на корупционния риск и действия за изпълнение на държавната политика за 
превенция и противодействие на корупцията;
- действия по превенция на конфликт на интереси.

ІІ. Превантивна дейност и позитивен контрол през 2011 г.
През  отчетния  период,  дейността  на  Инспектората  бе  насочена  към изпълнение  на 
задачите,  залегнали  в  утвърдения  от  министъра  на  външните  работи  Николай 
Младенов, План за дейността на Инспектората на МВнР през 2011 г. Изпълнени бяха и 
всички други извънпланови задачи, възложени на Инспекторат от министър Николай 
Младенов  както  и  задачите,  произтичащи  от  сигнали,  постъпили  по  реда  на  глава 
„Осма” на АПК. 
С оглед осъществяване на превантивна дейност и позитивен контрол в изпълнение на 
законови,  подзаконови  и  вътрешноведомствени  актове,  бяха  извършени  планови 
проверки на дейността на ЦУ на МВнР, свързани с: 
 обществените поръчки;
 стопанисването на имотите, предоставени за управление на МВнР;
 доставката на хранителни продукти за нуждите на МВнР.
Осъществени  бяха  планови  административни  проверки  на  следните  задгранични 
представителства  на  Република  България:  ПП-Виена,  ПП-Женева,  ПП-  Страсбург, 
посолство в Делхи, посолство в Тел Авив, посолство в Мадрид, посолство  в Загреб.
Във връзка с постъпили сигнали и по разпореждане на министър Николай Младенов, 
през  2011  г.  бяха  извършени  и  две  извънпланови  проверки  на  задгранични 
представителства на Република България : посолство в Атина и посолство в Лондон.
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Проверките по сигнал, извършени по реда на глава „Осма” на АПК, общо за 2011 г. са 
62  на  брой,  от  тях  29  са  във  връзка  с  обслужването  в  консулските  служби  на 
задграничните  представителства.  Останалите  проверки  по  сигнал  се  отнасят  до: 
неизпълнение  или  прекратяване  на  служебни  правоотношения  –  6;  проблеми, 
свързани  със  служебното  поведение  на  ръководни  служители  –  6;  липси  в  ЦУ  и 
задгранични представителства – 3; нередности при доставки за МВнР и приложение на 
правилата  за  обществените  поръчки  –  2;  съмнение  за  корупционни  практики  –  2; 
проблеми,  отнасящи  се  до  управлението  на  имоти  в  страната  или  извън  нея  –  9; 
злоупотреба  с  лични данни –  1;  проблеми с  трудово  възнаграждение и разходи за 
обучение – 3; нарушение на трудово правоотношение – 1. Лицата, подали сигнал, са 
уведомени за резултатите от проверката с писмо на Главния инспектор и в отделни 
случаи,  касаещи  въпроси  на  консулското  обслужване,  от  дирекция  „Консулски 
отношения”.
През 2011 г. проверките на Инспекторат са осъществени при спазване нормативните 
разпоредби, съдържащи се в Закона за администрацията – чл.46 и чл.46 б, Закона за 
дипломатическата  служба,  Закона  за  държавния  служител,  Административно-
процесуалния  кодекс,  Методологията  за  анализ  и  оценка  на  ефективността  на 
дейността  на  администрацията,  утвърдена  от  министър-председателя  -  2010  г.; 
Методическите  указания  във  връзка  с  функциите  и  процедурите  за  работа  на 
инспекторатите  и  взаимодействието  им  със  специализираните  контролни  органи  – 
2011  г.;  Методиката  за  оценка  на  корупционния  риск  –  2011  г.,  Устройствения 
правилник на МВнР,  Вътрешните правила за организацията на дейността, условията и 
реда за осъществяване на функцията на Инспектората на министерството на външните 
работи  -  2009  г., Вътрешните  правила  за  защита  на  лицата  подаващи  сигнали  за 
корупция в МВнР, правата и задълженията на лицата, които имат право на достъп до 
получените сигнали за корупция, реда за обработване на информацията и извършване 
на  проверката  –  2009  г.,  Вътрешните  правила  за  работата  на  Инспектората  при 
извършването на анализ и оценка на ефективността на дейността на администрацията 
на Министерството на външните работи - 2010 г.
Инспекторат  изготви  през  2011  г.  въпросник  във  връзка  с  извършването  на  пълна 
проверка  за  ефективност  на  задгранично  представителство  на  Република  България, 
който бе предоставян на ръководителя на представителството предварително с  цел 
подготовка.
За всяка от  извършените през  2011г.  административни,  специализирани проверки е 
изготвен  доклад  на  проверяващата  комисия,  съдържащ  задълбочен  анализ  на 
управлението на проверяваното звено, включително организацията и изпълнението на 
трудовия  процес.  Въз основа на анализа и  съответните  изводи,  във всеки доклад е 
предложена оценка на ефективността на дейността на проверяваното звено, която е 
утвърдена от министъра на външните работи. 

ІІІ. Резултати:
С  оглед  повишаване  ефективността  на  контролната  среда  в  МВнР  и  съгласно 
методически указания на дирекция „Главен инспекторат” в Министерския съвет, през 
2011г.  за  първи  път  и  по  предложение  на  Инспектората  на  МВнР  бе  осъществена 
съвместна проверка на представители на Инспекторат и на дирекция „Вътрешен одит” 
на МВнР като председател на проверяващата комисия бе Главният инспектор на МВнР.
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Във  връзка  с  провежданата  политика  за  превенция  на  корупцията  и  ограничените 
правомощия и възможности на Инспектората на МВнР по събиране на доказателства, 
през  2011  г.  бяха  осъществени  за  първи  път  съвместни  действия  по  изясняване  на 
обективната истина по получени сигнали с Министерството на вътрешните работи. По 
указания  на  министър  Николай  Младенов,  през  2011  г.  бе  поставено  началото  на 
извършване на проверки от Инспектората на МВнР съвместно с Инспектората на МВР и 
с Генерална дирекция „Криминална полиция”. 
Конкретен резултат от практическия опит на Инспектората през 2011 г. е промяната в 
Закона  за  дипломатическата  служба,  извършена  след  проверка  по  сигнал  в 
Постоянното  представителство  на  Република  България  към  ООН,  ОССЕ  и  други 
международно  организации  във  Виена,  Австрия,  отнасяща  се  до  наложено 
дисциплинарно  наказание  „забележка”.  Направеното  допълнение  в  закона,   чл.60, 
ал.5,  гласи,  че:  „  при  налагане  на  дисциплинарно  наказание  на  дългосрочно 
командирован служител изслушването на служителя преди налагане на наказанието се 
извършва  по  телефон  или  чрез  други  технически  средства.”,  с  цел  облекчаване  на 
процедурата регламентирана в Закона за държавния служител и Кодекса на труда.
В резултат от извършената проверка по жалбата на Джони Джеймс Боро, гражданин на 
Нигерия срещу отказ от издаване на виза тип “D” е осъществена промяна в НУРИВОВР, 
която  касае  нормативното  уреждане  на  задължението  за  връчване  на  отказ  от 
издаване на виза, не само за членовете на семействата на граждани на Европейския 
съюз, на Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария, но и 
на гражданите на всички останали страни. Това привежда в съответствие българското 
законодателство с Директива 2004/38/ЕО, относно правото на гражданите на Съюза и 
членовете на техните семейства да се движат и пребивават свободно на територията на 
държавите-членки. С Директивата в българското право се въвежда принципът според 
който,  издаването  или  отказът  от  издаване  на  виза  представлява  индивидуален 
административен акт. 
В  рамките  на  извършените  през  2011  г.  проверки,  Инспекторат  е  направил  124 
предложения  за  отстраняване  на  недостатъци  при  функционирането  на  МВнР  и  за 
подобряване дейността на дипломатическата служба.
В изпълнение на функциите си, свързани с оценка на корупционния риск през 2011 г. 
Инспекторатът изготви становища и оценка на мерките за превенция на корупционните 
практики  в  задграничните  представителства  на  Република  България,  предвидени  в 
годишните планове на мисиите и посочени като реализирани в годишните им отчети. 
Отчитайки  спецификата  на  дейността  на  МВнР  могат  да  бъдат  идентифицирани 
няколко  основни  сфери  на  дейност  с  потенциален  риск  от  корупция:  консулско 
обслужване,  финансова  отчетност  на  дипломатическите  представителства, 
обществените поръчки, управлението на имотите /отдаване под наем, извършване на 
ремонтни дейности/. В тази връзка, през 2011г. Инспекторатът на МВнР препоръча на 
задграничните представителства дейността, свързана с превенция и противодействие 
на корупцията, да се планира, реализира и отчита по следната примерна схема:
- Анализ и оценка с цел идентифициране на областите с повишен корупционен риск в 
посолството  –  консулска  дейност,  финансова  отчетност,  обществени  поръчки, 
управление на имоти и др.;
-  Нормативни  мерки  –  издаване  или  усъвършенстване  на  управленски  документи 
/заповеди, правилници и др./ с антикорупционна насоченост;
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- Прилагане на конкретни механизми за превенция и противодействие на корупцията, 
съобразени с специфичните условия – организационни, контролни, административно-
наказателни и др. мерки на ръководителя; 
-  Прозрачност  на  работата  при  предоставяне  на  услуги  и  свързаната  с  това 
информационна  политика  –  публикуване  на  актуална  информация  на  интернет 
страниците  на  представителството,  съобщения  на  външни  и  вътрешни  табла, 
поместване на материали на мисията в местни СМО и др.;
-  Мерки за  повишаване  на  административния  капацитет  –  според възможностите  – 
обучение, квалификация, прилагане на добри практики от представителства на други 
държави от ЕС и др.
Инспекторат взе участие и в изработването на предложенията на МВнР във връзка с 
изготвянето на Плана за действие за превенция и противодействие на корупцията /юли 
2011  г.  –  юли  2012  г./,  одобрен  на  разширено  заседание  на  Комисията  за 
противодействие и превенция на корупцията към Министерския съвет.
В съответствие с измененията от 2010 г. в Закона за предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси, според които Инспекторатите не извършват проверки, а оказват 
съдействие на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, 
Инспекторатът на МВнР предприе действия, насочени преди всичко към превенция. 
Заедно с дирекция „Правна” бе изпратена окръжна грама, в която се дават конкретни 
указания  и  се  обръща  внимание  на  ръководителите  на  задграничните 
представителства  върху  тълкуванието  на   разпоредбите  на  закона  в  светлината  на 
спецификите  и  обективната  ситуация,  свързана  с  ограничения  щатен  състав, 
служителите назначени по чл.70 от Закона за дипломатическата служба и сключването 
на  наемни  договори  за  държавните  недвижими  имоти.  Също  така,  във  всички 
становища на Инспекторат до други звена в системата на МВнР е поставено ударение 
върху необходимостта от спазване изискванията  за подаване на  декларациите  по 
чл.12, т.2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Вътрешен одит

Цели:

- Подобряване   на   разбирането   за   вътрешния   контрол   и   процеса по 
управление  на  риска  и  подпомагане  на  ръководството  при тяхното  въвеждане  и 
функциониране като до  края  на 2011   г.  във  МВнР  да приключи  въвеждането  на 
процеса  за  управление  на  риска,  съгласно чл.   12,  ал.  2  от  Закона за финансово 
управление и контрол.

- Укрепване на вътрешния контрол  чрез извършване на оценки за адекватност и 
ефективност на системите за финансово управление и контрол, приемане и изпълнение на 
дадените препоръки и популяризиране на дейността по вътрешен одит.

Дейности :

Подобряване  на  ефективността  и  ефикасността  на  управленските  процеси  чрез 
предоставяне от дирекцията на обективна оценка относно:
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- надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация;

- създадената   организация   по   опазване   на   активите   и   информацията   в 
министерството;

- ефективността,  ефикасността и икономичността на операциите;

- изпълнението на договорите и поетите ангажименти.

В изпълнение на утвърдения от министъра на външните работи Стратегически план на 
дирекция  „Вътрешен  одит”  за  периода  2011  –  2013  г.  се  извърши  преоценка  на 
рисковете в  задграничните представителства,  на база на която бяха приоритизирани 
одитните единици, които се включиха в плана за дейността на дирекцията за 2011 г. 
Преоценката  на  риска  обхвана  пълната  процедура,  съгласно  указанията  на 
Министерство на финансите, при която за 2011 г. е даден приоритет на високорисковите 
одитни  единици. 

Изготвен е междинен и годишен доклад за дейността на дирекция „Вътрешен одит” за 
2011 г., в съответствие със ЗВОПС.

При планирани показатели за изпълнение от дирекция „Вътрешен одит” в програмния 
бюджет на МВнР през 2011 г.  -  10 одитни ангажименти за увереност и 2 бр. одитни 
ангажименти за консултиране, реално са извършени 16 одитни ангажимента, като към 
31.12.2011 г. три от тях са в процес на изпълнение.

Резултати:

Изпълнение на целите.

- Цел  „Подобряване  на  разбирането  за  вътрешния  контрол  и  процеса  по 
управление  на  риска,  и  подпомагане  на  ръководството  при  тяхното  въвеждане  и 
функциониране“ бе изпъленена чрез изразяване на мнения, провеждане на обучения и 
идентифициране  и  оценка  на  рисковете  при  стратегическото  и  годишно  планиране  на 
дейността  на  дирекция  „Вътрешен  одит”  и  при  извършване  на  конкретни  одитни 
ангажименти.

- Цел „Укрепване на вътрешния контрол“  бе постигната чрез извършване на оценки 
за адекватност и ефективност на системите за финансово управление и контрол, приемане 
на дадените препоръки и популяризиране на дейността вътрешен одит.

Приключени одитни ангажименти.

Одитен  ангажимент  за  консултиране  (ОАК01/2011  г.),  при  изготвяне  на  отчета  на 
програмния бюджет на МВнР за 2010 г. и проследяване изпълнението на препоръките 
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от  плана  за  действие,  изготвен  в  резултат  на  одитен  доклад  за  изпълнението  на 
програма "Администрация" от  програмния бюджет на МВнР за 2009 г. Резултатите от 
одита са отразени в становище, предоставено с писмо № 33-00-14 на 10.02.2011 г.

Одитен    ангажимент    за    консултиране    /ОАК/    относно    състоянието    на
системите  за  финансово  управление  и  контрол  в  МВнР  -  ЦУ  за  2010  г..
Резултатите  от  одита  са  отразени  в  одитен  доклад  предоставен  с  писмо  №
04-01-290 на 10.03.2011 г..

Одитен   ангажимент   за  даване   на  увереност   (СУ  У,01/2011  г.)    относно
състоянието    на    системите    за    финансово    управление    и    контрол    в
Задгранично  представителство  на  Република  България  в  Тбилиси  -  Грузия.
Резултатите  от  одита  са  отразени  в  одитен  доклад,  изпратен  с  грама  №  55-
193-8 на 13.04.2010 г.

Одитен    ангажимент    за   даване    на   увереност    (ОАУ,02/2011  г.)    относно
системите    за     финансово     управление     и     контрол     в     Задграничното
представителство  на  Република  България  в  Одеса  -  Украйна.  Резултатите  от
одита  са  отразени  в  одитен  доклад,  изпратен  с  грама  №   55-187о-2  на
03.05.2011 г.

Одитен    ангажимент    за   даване    на    увереност    (СУУ,03/2011г.)    относно
състоянието    на    системите    за    финансово    управление    и    контрол    в
Задграничното  представителство  на  Република  България  в  Техеран  -  Иран.
Резултатите  от  одита  са  отразени  в  одитен  доклад,  изпратен  с  грама  №55-
28-9 на 11.05.2011 г.

Одитен    ангажимент   за   даване    на   увереност    (ОАУ,04/2011  г.)    относно
състоянието    на    системите    за    финансово    управление    и    контрол    в
Задграничното  представителство  на  Република  България  в  Бейрут  -  Ливан.
Резултатите  от  одита  са  отразени  в  одитен  доклад,  изпратен  с  грама  №55-
42-8 на 02.06.2010 г.

Одитен    ангажимент   за   даване    на   увереност    (ОА  У/,05/2011  г.)    относно
съответствие  с  изискванията  на  законодателството  и  вътрешните  актове  на
процеса  по  провеждане  на  обществени  поръчки  в  изпълнение  на  проекти,
свързани  с  поетите  ангажименти  от  страна  на  Република  България  за
присъединяване  към  Шенгенското  пространство  съгласно  ПМС  №  17  от  15
февруари   2010   г.   Резултатите   от  одита  са  отразени  в   одитен  доклад,
предоставен с писмо № 33-00-80 на 30.06.2011 г.

Одитен    ангажимент   за   даване    на   увереност    (ОАУ,06/2011  г.)    относно
състоянието    на    системите    за    финансово    управление    и    контрол    в
Задграничното  представителство  на  Република  България  в  Киев  -  Украйна.

30



Резултатите  от  одита  са  отразени  в  одитен  доклад,  изпратен  с  грама  №55-
187-18 на 17.06.2010 г.

- Одитни   ангажименти   за  даване   на  увереност  относно системите    за финансово 
управление    и    контрол    в    8 бр. задгранични представителства на Република 
България  в:   Тбилиси,  Грузия;  Одеса,  Украйна;  Техеран,  Иран;  Бейрут,  Ливан;  Киев, 
Украйна; Тирана, Р Албания; Кувейт и Претория, РЮА;

-  Одитен    ангажимент   за   даване    на   увереност    относно
съответствие  с  изискванията  на  законодателството  и  вътрешните  актове  на
процеса  по  провеждане  на  обществени  поръчки  в  изпълнение  на  проекти,
свързани  с  поетите  ангажименти  от  страна  на  Република  България  за
присъединяване  към  Шенгенското  пространство  съгласно  ПМС  №  17  от  15
февруари  2010  г.;

- Одитен ангажимент за консултиране, при изготвяне на отчета на програмния бюджет 
на МВнР за 2010 г. и проследяване изпълнението на препоръките от плана за действие, 
изготвен в резултат на одитен доклад за изпълнението на програма "Администрация" 
от програмния бюджет на МВнР;

-  Одитен    ангажимент    за    консултиране   относно    състоянието    на
системите за финансово управление и контрол в МВнР - ЦУ;

-  Одитен  ангажимент  за  консултиране  -  обучение  по  време  на  консулски  курс  за 
подготовка  на  служители  преди  дългосрочна  командировка  относно  процеса  по 
управление на риска и системите за финансово управление и контрол;

- Одитен ангажимент за консултиране свързан с извършване на вътрешен преглед по 
заповед № 95-00-313/24.11.2011 г. на министъра на външните работи.

Резултатите  от  извършените  одитни  ангажименти  са  отразени  в  одитни  доклади, 
изпратени  на  ръководителите  на  одитираните  обекти/процеси  и  са  докладвани  на 
министъра. 

-  Неофициални  одитни  ангажименти  за  консултиране  (НОАК)  -  становища,  писмени 
мнения и проведени обучения относно СФУК и процеса по управление на риска - 34 бр. 

Одитни ангажименти в процес на изпълнение към 31.12.2011 г.:

- Одитен  ангажимент  за  даване  на  увереност  относно  състоянието  на 
системите за финансово управление  и контрол в Задграничното представителство на 
Република България в Адис Абеба, Етиопия;

- Одитен ангажимент за консултиране в ЗП на РБ в Лондон, Великобритания;
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-  Одитен  ангажимент  за  консултиране  (ОАК)  относно  процеса  по  въвеждане  на 
управлението  на  риска в  МВнР,  който ще продължи  до пълното  въвеждане  на  този 
процес в МВнР.  

Неофициални  одитни  ангажименти  за  консултиране  /НОАК/  -  становища,
писменни  мнения  -  14  бр.  и  проведено  обучение  относно  СФУК,  управление
на  риска  и  вътрешен  одит  по  време  на  консулски  курс  за  подготовка  на
служители преди дългосрочна командировка.

В резултат на тези одити:

− Дирекция „Вътрешен одит” даде общо през 2011 г. 73 броя препоръки. От тях през 
2011 г. са проследени 58 бр. Останалите препоръки, със срок на изпълнение през 2012 г., 
ще бъдат проследени през следващия отчетен период. 

− Доброволно са възстановени при констатирани пропуски - 5866,00 лв.

− Актуализирани    са   Вътрешните    правила   в    одитираните   дипломатически 
представителства с оглед привеждането им в съответствие с разпоредбите на чл. 48 от 
Устройствения правилник на МВнР, т.е. допълване на действащите правила по места с 
ясно и точно описание на организацията на работата на всички служби и служители както 
и връзките между тях;

− В одитираните представителства писмено се регламентира кой и по какъв  начин 
осъществява   предварителен   контрол   по   предстоящи   действия и решения имащи 
финансово изражение;

− Актуализирана   е   Инструкция   за   бюджетния   процес   и   финансово-счетоводната 
и материална отчетност в задграничните представителства на Република България.

− Утвърдена    е    програма    за    подготовка    на    служители,    дългосрочно 
командировани   в   дипломатическите   представителства       на   Република България, 
за    изпълнение    на    функциите    на    завеждащ    финансово-административна служба;

− Актуализирана    е    Инструкцията    за    сключване,    изменение,    допълнение, 
прекратяване и контрол върху изпълнението на договори за наем и за настаняване 
за срок по-кратък от един месец в имоти извън страната;

− Актуализирана е Счетоводната политика на МВнР;

− Актуализирани   са   Вътрешни   правила   за   работата   на   "Приемната   на 
Министерство на външните работи".

Подобрени области и действия в резултат от дейността по вътрешен одит (извършени 
ОАУ и ОАК):

• Актуализация на административни актове с цел ограничаване на рисковете свързани с:
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- пълно, точно и своевременно документиране на взети решения, настъпили събития и 
извършени действия;

- нерегламентирано ползване на служебни телефони;

- процесите свързани със сключване, изменение, допълнение, прекратяване и контрол 
върху изпълнението на договори за наем и за настаняване за срок по-кратък от един месец 
в имоти извън страната;

- разходване на бюджетни средства и разписване на правила за предварителен контрол 
за  законосъобразност  при  извършване  на  разход  в  представителствата  на  Република 
България в чужбина;

- опазване на активите, тяхното вярно и точно представяне във финансовите отчети.

• Подобрена организация при отчитане на приходите, събирани от консулска служба.

• Повишено  разбиране  за  дейността  по  вътрешен  одит,  в  резултат  на  проведените 
обучения в процеса на извършване на одитните ангажименти, срещи с лица на ръководни 
длъжности и на всички йерархични нива,  както и проведено обучение на служителите 
преди тяхното заминаване в дългосрочна командировка;

• Превенция,  постоянно  информиране  на  висшето  и  оперативното  ръководство  за 
идентифицирани области за подобрения и за добри практики;

• Подобрена структурата на доклада за степента на изпълнение на утвърдените политики 
и програми на МВнР за 2010 г. и съответствие на програмния бюджет на министерството с 
указанията на Министерство на финансите, дадени с БЮ № 1/17.01.2011 г.;

• Подобряване  на организацията  при подготовка на служителите  при заминаване  на 
дългосрочна командировка;

• Подобряване на организацията при действията следващи изпълнение, проследяване и 
отчитане на препоръки дадени от външни одитор и/или предписания/указания на други 
контролни органи извън МВнР;

• Подобряване  организацията  при  осъществяване  на  преглед  и  актуализация  на 
вътрешни актове.

Повишаване на професионалната квалификация

Във връзка с повишаване на професионалната квалификация на служителите в дирекция 
"Вътрешен одит" към МВнР през първото полугодие на 2011 г. вътрешните  одитори са 
взели участие в:

− Четвърта годишна среща на вътрешните одитори в България - "Вътрешният  одит  - 
регулации срещу водещи практики";
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− Курс на тема: „Изпълнение на одитен ангажимент за консултиране”;

− Курс на тема: „Програма за осигуряване качеството на одитната дейност - същност и 
приложения ;

− Курс  на  тема:  „Одит  на  изпълнението”  /участие  в  курса  е  взел  главен  
специалист в дирекция "Вътрешен одит "/.

− Трета професионална среща на вътрешните одитори в България - "Десет  години 
вътрешен одит в публичния сектор".

Показатели за изпълнение   

№
Показатели за изпълнение Мерна единица

Актуализиран 
проекто-план 
2011 г.

Отчет  до 
м.06.2011 г.

1. Превантивни  дейности  в  т.ч.  предотвратяване 
на  злоупотреба  със  служебното  положение  и 
предотвратяване  на  злоупотреба  с 
дипломатически привилегии и имунитети

периодичност постоянно постоянно

2. Упражняване  на  текущ  контрол  по 
изпълнението на заповеди и разпореждания на 
министъра

периодичност постоянно постоянно

2. Упражняване  на  текущ  контрол  по 
изпълнението  на  законите,  подзаконовите  и 
вътрешноведомствените актове

периодичност постоянно постоянно

2. Упражняване  на  текущ  контрол  върху 
цялостната  дейност  на  дипломатическата 
служба  и  изпълнението  на  функциите  и 
задълженията на отделните звена

периодичност постоянно постоянно

3. Планови проверки в ЗП брой 10 4
4. Извънпланови проверки в ЗП 6 1
5. Планови проверки в ЦУ на МВнР брой 10
6. Извънпланови проверки в ЦУ на МВнР 5 5
7. Проверки  по  прилагането  и  изпълнението  на 

закона  за  предотвратяване  и  разкриване  на 
конфликт на интереси

брой 0 1

7. Проверки  по  постъпили  сигнали  или  по 
указания  на  ръководството  за  конфликт  на 
интереси

брой 0 0

8. Проверки  по  постъпили  сигнали  за 
корупционни прояви или срещу действия или 
бездействие на служители от МВнР

брой 60 40

9. Последващи проверки брой 14 0
10. Анализ на ефективността на администрацията брой 20 4

11. Одитни ангажименти за даване на
увереност (ОАУ) 

брой 10 10

12. Одитни ангажименти за консултиране (ОАК) брой 2 6
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Управление на собствеността

Ефективно  и  ефикасно  управление   и  поддържане  на  задграничните  недвижими  
имоти – държавна собственост:

Разпоредителни  действия  и  действия  на  управление  с  недвижими  имоти, 
собственост на българската държава зад граница, наемане на недвижими имоти за 
нуждите на задграничните представителства

През  2011  г.  бе  финализирана  процедура  по  продажба  на  недвижими  имоти  с 
отпаднала  необходимост  в  Бон  и  Шверин,  Германия  и  шест  имота  в  Мексико. 
Подготвена  е  за  реализиране  продажбата  на  още  един  имот  в  Мексико.   Взето  е 
принципно  решение  от  Междуведомствената  комисия  за  държавните  имоти  извън 
страната  (МКДИИС) за продажбата на още 3 /три/ имота в Бон (освен решението от 
2010г. за имота на бившата ТИС), 1/ един/ в Кито, Еквадор, 2 /два/ в Лусака, Замбия и 
1 /един/ в Мюнхен с евентуална опция за закупуване или замяна на друг подходящ 
имот. 

В  изпълнение  на  ПМС  №272/19.11.2010г.  от  страна  на  министерството  или  чрез 
съответното  задгранично  представителство,  приоритетно  е  направено  проучване  за 
наличието на интерес от страна на  Европейската служба за външна дейност или сред 
другите дипломатически представителства към имотите в закритите ни мисии относно 
наемане или продажба /Тунис, Хартум, Пном Пен, Хараре, Мексико/. Към  имота на 
Посолството в Хараре е проявен интерес от ДП на Република Турция и през м. ноември 
2011г. същият е отдаден под наем на турското посолство. За посолството в Пном Пен е 
проявен интерес от Европейската служба за външна дейност. Във връзка с ПМС № 190/ 
04. 07. 2011г. е стартирана процедура за продажба на правата на българската държава 
върху два имота в Акра – Република Гана. Възложено е на посолството ни в Каракас 
проучване на пазара на недвижими имоти и местното законодателство във връзка с 
отдаването под наем/ разпореждане с имотите ни в Каракас и Богота. Към имота на 
посолството  в  Каракас  е  проявен  интерес  от  Посолството  на  Руската  федерация  за 
наемането му за Руски културен център.

Отдадени  са  под  наем  за  срок  до  5  години  имоти,  собственост  на  България  извън 
страната,  в  следните  държави:  Австрия,  Белгия,  Великобритания,  Германия,  Гърция, 
Испания, Италия, Люксембург, Норвегия, Румъния, Руска федерация, Украйна, Унгария, 
Финландия,  Франция,  Чехия,  Швеция,  Индия,  Бразилия,  Мексико,  Никарагуа,  Перу, 
Полша,  Алжир,  Египет,  Замбия,  Зимбабве,  Кения,  Мароко,  Тунис,  Етиопия,   КНДР, 
Камбоджа, Афганистан.  
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Приходите от наем от държавна недвижима собственост зад граница за  2011  
година  са  8 669.323 млн. лв.

Поради недостатъчен  сграден фонд или липса на  такъв  през  2011  г.  има сключени 
наемни  договори  за  осигуряване  на  задграничните  мисии  с  недвижими  имоти 
(административни помещения за посолства/ генерални консулства и резиденции)  и за 
жилищни нужди на служителите  в  мисиите в следните държави:  Албания,  Беларус, 
Белгия, Босна и Херцеговина, Ватикана, Германия, Гърция, Италия, Кипър, Македония, 
Мароко, Молдова, Румъния, Сирия, Словакия, Словения, Сърбия и Черна гора, Косово, 
Турция,  Украйна,  Франция,  Хърватия,  Швейцария,  Азербайджан,  Полша,  Армения, 
Грузия,  Израел,  Иран,  Казахстан,  Узбекистан,  Китай,  Кувейт,  ОАЕ,  Катар,  Република 
Корея,  Египет,  САЩ,  Канада,  Ирландия,  Корея,  Австралия,  Нигерия,  Валенсия.  Във 
връзка  със  закриването/  временното  прекратяване  на  дейността  на  задграничните 
представителства  във  Вилнюс  –  Република  Литва,  Талин   -  Република  Естония, 
Новосибирск – Руската федерация, Луанда - Ангола са прекратени наемните договори.

Разходите  за  наеми  за  2011  година   за  нуждите  на  задграничните  ни 
представителства са в размер на 11, 189 млн. лв.

Приходи  от  продажби  на  недвижимо  имущество,  собственост  на  Република  
България извън страната – 7,646млн.лв. /1имот -Бон, 1имот –Шверин, 6 имота-
Мексико/

Изпълнение на поети от българската държава ангажименти, уреждащи вещни 
права върху недвижими имоти и вещно-правни действия и консултантски услуги,  
свързани с управлението и разпореждането с имотите

Българската държава има сключени спогодби за уреждане на право на вещни права 
върху терени и сгради с 16 държави. Предвид промени в българското законодателство, 
касаещи обезщетяване на бивши собственици на терени предоставени за нуждите на 
страни  по  такива  спогодби,  както  и  с  цел  оптимално  управление  на  тези  имоти, 
съответстващо  на  действащите  пазарни  условия  е  наложително  предоговаряне  и 
преподписване на част от спогодбите. 

През годината продължиха необходимите действия по изпълнението, изменението на 
действащите или подписването на нови спогодби със следните държави:  Германия, 
Русия, Полша, Виетнам, Иран, Куба. В тази връзка се разменя кореспонденция, която да 
доведе  до  провеждане  нови  експертни  консултации  например  по  въпросите  за 
юридическото оформяне на правата върху имотите, ползвани от България и Русия и по 
въпросите свързани с урегулиране на правата върху недвижими имоти, предоставени 
за дипломатически  нужди на България и Полша.
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Вещно-правни  действия  и  консултантски  услуги,  свързани  с  управлението  и 
разпореждането с имотите, държавна собственост извън страната

Продължи  работата  по  събиране  и  анализиране  на  необходимите  документи  за 
издаване на актове за държавна собственост за имотите извън страната; проучване на 
нормативната база на приемащите държави и извършване на правни анализи с цел 
предприемане  на  действия  по  отдаване  под  наем,  наемане  и  разпореждане  с 
недвижими имоти, управлявани от МВнР; провеждане на правни консултации с чужди 
юридически кантори във връзка с процесуално представителство по висящи съдебни 
дела, с цел защита правото на собственост на българската държава върху тези имоти. 

Съставени са нови актове за държавна собственост за имотите на българска държава в 
Замбия, Судан, Гана, Египет.

Бяха изготвени правни становища по претенции на приемащите държави за заплащане 
на данъци и такси, произтичащи от разпоредби на местното законодателство, както и 
възлагане извършването на експертизи на състоянието на сградния фонд и оценки от 
чужди лицензирани вещи лица,  /  Париж,  Жекс  –  Франция;  Берлин,  Бон,  Лайпциг  – 
Германия;   Шамбези  –Швейцария,  Будапеща  –  Унгария;  Прага  –  Чехия;  Варшава  – 
Полша; Дъблин-Ирландия; Копенхаген- Дания; Хага – Холандия;  Хартум – Судан; Акра – 
Гана;  Адис  Абеба  –  Етиопия;  Абуджа-  Нигерия;  Сидней  и  Канбера  –  Австралия; 
Мексико; Пном Пен – Камбоджа; Ханой – Виетнам; Дамаск – Сирия; Техеран – Иран; 
Вашингтон – САЩ.

 Бяха  изготвени  становища  и  предложения  във  връзка  с  изработване  на  нови  или 
изменения на действащи нормативни актове.

Инвестиции  в  недвижимите  имоти,  държавна  собственост  извън  страната  и  
ново строителство

Българската държава разполага със значителен сграден фонд зад граница,  в редица 
случаи крайно амортизиран и изискващ значителни средства за поддържане. По §51-00 
“Основни  ремонти”  за нуждите на задграничните  мисии в  бюджета за 2011 г.  бяха 
утвърдени средства в размер на 515 000 лв. за обезпечаване на сключен договор за 
ремонт на сградата на резиденцията на посланика на Р България към ЕС в Брюксел на 
08.07. 2009г. с фирма „Apruzzeses &  Fils” при предвидени в бюджетната прогноза за 
2010-2012г.-21,026  млн.лв.  Инвестиционната  програма  за  Капиталови  разходи  за 
основни  ремонти  за  поддръжка  на  собствения  сграден  фонд  извън  страната,  бе 
съобразена на първо място със сключени вече договори по предварително обявени 
пред  МФ преходни  обекти,  актуалното  състояние  на  сградите  и  реалната  нужда  от 
ремонти  и   реконструкции,  а  в  не  малка  част  от  случаите  и  за  реставрации; 
политическите  приоритети  на  държавата;  стандартите  в  приемащата  държава; 
заявените мероприятия и готовност от страна на мисиите и не на последно място - 
средствата  утвърдени  в  бюджета  рамка  на  министерството  за  този  вид  дейност. 
Ненавременното реализиране на даден ремонт и отлагането му във времето води до 
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значителни  увреждания  на  сградния  фонд,  аварийни  ситуации,  конструктивни 
деформации  и  не  на  последно  място  прогресивно  нарастване  на  броя  на 
застрахователните  събития.  Поради  значителната  степен  на  амортизация  се  налага 
извършване на палеативни ремонти и ремонти на “парче”, което по своята същност не 
решава  проблема  ,  а   същевременно  води  до  влагане  на  значително  по-големи 
инвестиции като цяло.

В  редуцирания списък за поименно разпределение на обектите по §51-00 “Основни 
ремонти” за Задграничните  представителства,  бяха включени само най-неотложните 
“Капиталови разходи” на Министерство на външните работи (сведени под критичния 
минимум) за 2011г., но беше утвърдена единствено сумата в размер на 515 000 лв. за 
преходен обект от 2009г. Брюксел ПП. 

На основание извършена корекция на поименните списъци за преразпределение на 
капиталовите разходи за основен ремонт по обекти, от страна на МВнР бяха дадени 
разрешения/указания  за  основни  ремонтни  дейности  на  задграничните 
представителства  в  Берн,  Брюксел  ДП  –  жилищен  блок,  Берлин,  Белград  –  КС, 
Копенхаген,  Варшава,  Виена,  Лондон,  Будапеща,  Дамаск,  Делхи,  Токио,  Вашингтон, 
Адис Абеба.

Предвид критичното състояние на посолството на Република България в Брюксел беше 
изготвен доклад до Премиера – г-н  Бойко Борисов и вицепремиера и министър на 
финансите – г-н Симеон Дянков,  предвид това,  че средствата за основен ремонт на 
ведомството за следващия тригодишен период (2012-2014г) не биха могли да покрият 
стойността само на този обект за неговата пълна рехабилитация за ползването му по 
предназначение, без риск от самосрутване и произтичащите от това последици, като се 
посочва, че е необходимо да бъдат предоставени допълнителни финансови средства 
от Централния бюджет по бюджета на Министерство на външните работи в размер на 
4 000 000  лв.  за  целево  финансиране  на  “инженерингова  поръчка  за  изготвяне  на 
инвестиционен  проект,  укрепване  и  основен  ремонт  и  обновяване  на  сградата  на 
българското посолство в Брюксел, Кралство Белгия”, с преходен остатък за 2012г. 

С  писма  №№  ФС  04-12-12  от  26.02.2010,  12.03.2010,  30.03.2010г.,  Министерство  на 
външните  работи  е  предоставило  на   Министерство  на  финансите  цялата  налична 
документация за разпределение на Капиталовите разходи на МВнР за 2011 г., в частта 
“Основни ремонти” : За преходните обекти и за обектите в крайно критично състояние

Целеви стойности по показателите за изпълнение

Ползи/ ефекти Целева стойност

Показатели за изпълнение
Мерна 

единица
План Отчет
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43. Управлявани от МВнР /в 

съответствие с регистъра/  

задгранични държавни имоти.

 Брой 220 Собствени имоти: 220 в 72 държави.

Отписани от МФ - 2 имота от актовите книги на 

имотите – държавна собственост извън страната /

1-Бон и 1-Шверин/. Предстои отписването на 6 

имота в Мексико. 

Приходи от наем от държавна недвижима 

собственост зад граница за 2011 г.  -  8,245млн.  

лв.

Разходи за наем за нуждите на ДКПна 

РБългария в чужбина за 2011 година - 11, 189млн.  

лв.

Приходи от продажби на държавна недвижима 

собственост /имоти, които не се ползват по 

предназначение за нуждите на задграничните 

представителства/

1/Бон           -  4, 577млн.лв.

1/Шверин    -  0,264млн.лв

6/Мексико  -  2,805млн.лв. 

общо             -  7,646млн.лв

44.Придобити сгради за нуждите на 

ЗП

Брой 1бр. 0 

45.Обезпечени поети ангажименти 

по силата на двустранни 

международни договори

Брой

необезпеч

ени

3бр. 0 -  липса на финансиране (Германия), 

70 000лв. за изготвяне на проектна документация 

за изместване на комуникации във връзка със 

строителството на нов ПК на китайското посолство 

в София. Сумата не е изплатена / не са изпълнени 

ангажиментите от страна на фирмата изпълнител 

по проекта/не е предоставено разрешение за 

строеж/ 

46.Обезпечаване на ангажименти, 

уреждащи вещни права и данъчни 

задължения към приемащата 

държава

Брой 4 Изплатени възнаграждения по правни 

консултации за имот, находящ се в Акра, Гана 

(10 000 долара);
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47.Поддръжани и основно 

ремонтирани сгради извън 

страната

Брой/ лв. 4 1бр.  -  515 000лв. - Утвърдени средства за 

извършване на ремонта от 2009г.,  с преходно 

финансиране за 2010г. и 2011г. Усвоени за обекта 

177,722лв. 

15 бр.  ~ 623 900лв. - Извършена корекция на 

поименните списъци за преразпределение на 

капиталовите разходи за основен ремонт на 

крайно нуждаещи се обекти за  2011г.

необезпеч

ени

33 -

49. Инвестиции и ново 

строителство

Брой

необезпеч

ени

- -

50.Изготвени технически паспорти 

на строежите зад граница по 

Наредба № 5

Брой

необезпеч

ени

28 -

51. Преглед и оценка на 

задграничния сграден фонд и 

обезпечаване на необходимите 

строително-ремонтни дейности за 

адаптиране към изискванията на 

Шенгенското споразумение до 2011 

г . - средства за изпълнение на 

ремонтни дейности от фирми и 

служители на МВнР

Бр./лв 17 0 – не приключили съгласувателни процедури от 

местните власти, липса на проектна 

документация.

Отчет на разходите по Програма 1

Програма 1 - "Управление, координация и 
осигуряване на дипломатическата служба"

                                             ( в лева ) Закон 2011 г.
Уточнен план 

2011 г.
Отчет към

 31.12.2011 г.
І. Общо ведомствени разходи: 19 075 464 16 855 208 16 635 678
    Персонал 9 696 606 9 631 309 9 591 185
    Издръжка 7 667 517 6 953 779 6 785 468
    Капиталови разходи 1 711 341 270 120 259 025
1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК: 19 075 464 16 855 208 16 635 678
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    Персонал 9 696 606 9 631 309 9 591 185
    Издръжка 7 667 517 6 953 779 6 785 468
    Капиталови разходи 1 711 341 270 120 259 025

2
Ведомствени разходи по други бюджети, 

фондове и сметки 0 0 0
 Администрирани разходни параграфи **    

ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0 0 0
     

ІІІ
.

Администрирани разходни параграфи по други 
бюджети, фондове и сметки 0 0 0

     
 Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): 0 0 0
     
 Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 19 075 464 16 855 208 16 635 678
     
 Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 19 075 464 16 855 208 16 635 678
 Численост на щатния персонал 636 636 558
 Численост на извънщатния персонал 73 73 26

Програма 2 „Задгранични представителства, консулски отношения и подкрепа на 
гражданите в чужбина”

Цели :

Планиране,  организиране,  осигуряване  и  осъществяване  ефективна   дейност  на 
задграничните представителства (дипломатически и  постоянни, генерални консулства 
и  консулства  и  дипломатически  бюра)  с  оглед  изпълнение  на  целите  на  външната 
политика (Програма 4);

Осъществяване на консулските отношения с други държави и оказване на всестранна 
подкрепа на българските юридически лица и  на гражданите при техните дейности в 
чужбина  в съответствие с принципите на международното право и двустранните договори.

Програмата за 2011 г. се осъществяваше и със специфичната цел да осигурят условия за 
реорганизиране  на  задграничните  представителства  в  съответствие  с  препоръките  на 
Стратегическия преглед и решенията на Съвета по сигурността към Министерския съвет от 
м. юли 2010 г. 

Действия и резултати:

В изпълнение на Постановление на Министерския съвет № 272 от 19 ноември 2010 година 
за  закриване  на  дипломатическите  ни представителства  в:  Хартум  –  Република Судан, 
Хараре – Република Зимбабве, Луанда – Република Ангола,  Бангкок – Кралство Тайланд, 
Мексико – Мексикански съединени щати и Пном Пен – Кралство Камбоджа са предприети 
от страна на МВнР необходимите действия произтичащи от закриването. Изтеглен е от тези 
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мисии българският персонал (малки изключения там където обстоятелствата го налагат във 
връзка с управлението и разпореждането с имотите). 

Прекратени  са  споразумения  с  местни  физически  и  юридически  лица.  Изплащат  се 
неустойки за местен персонал. Движимото имущество е пренасочено към съседни мисии, 
част от него е предложено за продажба или брак. 

По отношение на недвижимата собственост в изпълнение на ПМС №272/19.11.2010г.  от 
страна  на  министерството  или  чрез  съответното  задгранично  представителство, 
приоритетно  е  направено  проучване  за  наличието  на  интерес  от  страна  на 
Европейската  служба  за  външна  дейност  или  сред  другите  дипломатически 
представителства към имотите в закритите ни мисии, относно наемане или продажба 
(за имота на посолството в Хараре е проявен интерес от страна на  Република Турция, а 
за посолството Мексико от Европейската служба за външна дейност). 

По  предложение  на  министъра  на  външните  работи  Министерският  съвет  е  дал 
съгласие  за  продажба  на  пет  имота  в  Мексико,  като  предстои  изповядване  на 
нотариалните сделки. В напреднала фаза е и продажбата на имота в Хартум, Судан. В 
ход са стартирани процедури по продажба на още 2 недвижими имота в Мексико. 

Във връзка с Постановление на Министерския съвет № 190 от 04 юли 2011 година за 
временно прекратяване  на  дейността  на  задграничните  представителства  в:  Каракас  – 
Боливарска република Венецуела, Сантяго – Република Чили, Улан Батор – Монголия, Акра 
–  Република Гана,  Вилнюс –  Република Литва,  Талин   -  Република Естония,  Ташкент  – 
Република Узбекистан, Бон – Федерална република Германия  и Новосибирск – Руската 
федерация,  със  Заповед  95-00-181/  19.07.  2011г  на  Министъра  на  външните  работи  е 
възложено  сформирането  на  работни  групи  от  компетентните  дирекции  в  МВнР  за 
предприемане на конкретни действия касаещи временното прекратяване на дейността. В 
процес на изтегляне от тези мисии е българския персонал, пренасочва се към съседни 
посолства  движимото  имущество.  За  наетите  имоти  са  дадени  разпореждания  за 
прекратяване на наемните договори с местни лица. За собствените недвижими имоти са 
предприети конкретни действия за проучване на възможностите на пазара на недвижими 
имоти  по  местонахождение  на  обектите  и  местната  практика  за  отдаване  под  наем/ 
разпореждане. 

Значителна дейност бе осъществена по 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.

Особено ефикасни в това отношение бяха действията на създаденото към МВнР звено 
„Кризисен  център”  за  организирането  на  дейността  на  Министерството  и 
междуведомственото координиране при кризисни ситуации в чужбина, между които: 
организиране и провеждане на евакуациите на български и чужди граждани от Египет 
(януари – февруари 2011 г.), Либия (февруари – април 2011 г.), Йемен, Судан и др., в 
това число и на български моряци на кораби, плаващи под чужд флаг в Бразилия и 
Малайзия;  организиране  на  евакуацията  на  българските  граждани  след 
земетресението и последвалото цунами в Япония (март  2011 г.);  освобождаване на 
български работници (Ирак, Нигерия) и български шофьори (Армения, Ливан и др.); 
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репатриране на пострадали български граждани ( Гърция, Непал и др. )

МВнР разработи и предложи за одобрение на МС проект за изменения на Закона за 
дипломатическата служба, който бe одобрен от Народното събрание. 

Включените изменения касаят въвеждане на по-ясна регламентация на отношенията 
на  Министерството  на  външните  работи  с  останалите   държавни  ведомства  и 
институции,  които  имат  отношение  към  осъществяването  на  дейността  на 
дипломатическата  служба.  Законодателно  се  регламентира,  че  една  от  основните 
функции  на  дипломатическата  служба  е  да  осъществява  общата  координация  в 
областта  на  външните  отношения  на  Република  България,  като  взаимодейства  с 
компетентните  органи  на  държавната  власт,  министерствата  и  органите  на 
изпълнителната  власт  и  местното  самоуправление  по  въпросите,  свързани  с 
осъществяваните  от  тях  международна  дейност  и  сътрудничество.  Прието  бе 
предложението на МВнР,  че длъжности в дипломатическата служба, на които могат да 
се назначават служители от други ведомства, се разкриват само с акт на Министерския 
съвет, който определя техния брой и необходимите за издръжката им средства, които 
са за сметка на бюджетите на съответните ведомства.

Целеви стойности по показателите за изпълнение  
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Ползи/ефекти Целеви стойности

Показатели  за изпълнение Мерна единица Актуализиран 
бюджет

2011 година

Изпълнение януари- 
декември 2011 година

1.Оборудвани консулски служби с 
биометрични места и нова версия на 
системата за визов контрол, с модул за 
снемане и обработка на 
биометричната информация за 
нуждите на БДС и за визи 

( съгласувано с други държави-
членове на ЕС )

 брой 2 броя -преместване на 
две консулски служби 
Белград и Тбилиси в 
нови сгради и 
монтиране на 
доставеното Шенгенско 
оборудване  

5 ( общият брой е 
достигнат )

2.Въведена интегрирана 
информационна система за 
подобряване на обслужването в 
консулските служби.

брой 1           1

3. Консулски служби, включени в общи 
центрове за издаване на визи или 
използване на консулската служба на 
държави от ЕС от служители на една, 
или повече държави от Съюза.

брой 9 центъра за аутсорсинг 
в Руската федерация.

4. Приети и обработени молби за 
издаване на визи  

брой 600 000 752 072

5. Легализирани и заверени 
документи, преводи и други книжа, 
приети и обработени молби за 
издаване на документи за 
самоличност

брой 420 000 307 239

плюс 69 631 молби за 
издаване на документи 

за самоличност

6. Приети и обработени молби за 
издаване, пресъставяне и снабдяване 
с документи за гражданско състояние 
и свидетелства за съдимост, подадени 
в  задграничните представителства.

брой 3 200 6 017 бр.; от тях  5473 
бр. – за българско 
гражданство.

7. През първата половина на 2011 г. 
е финализирана процедура по 
продажба на недвижими имоти с 
отпаднала необходимост в Бон и 
Шверин, Германия.. Министерският 
съвет е дал съгласие за продажба на 
пет имота в Мексико, като предстои 
изповядване на нотариалните 
сделки. В напреднала фаза е и 
продажбата на имот в Хартум, 
Судан. В ход са и вече стартираните 
процедури по продажба на 
недвижими имоти в Копенхаген 
/Дания/, Бон /сградата на бившата 
ТИС/,  Мексико сити /Мексико/ - 2, 
Сидней /Австралия/ - 2.
През втората половина на 2011 г. са 
финализирани  процедурите  по 
продажба  на  6  /шест/  имота  в 
Мексико  като  сделките  са 
нотариално изповядани. Подготвена 
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Отчет на разходите

Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програми
Програма 2 - "Задгранични 

представителства, консулски 
отношения и подкрепа на 
гражданите в чужбина"

Закон 2011 г. Уточнен план 2011 г. Отчет към 31.12.2011 г.

Общо ведомствени разходи: 73 621 631 81 424 805 79 667 323

   Персонал 11 018 177 10 637 300 10 496 361

   Издръжка 62 603 454 69 264 385 68 249 953

   Капиталови разходи 0 1 523 120 921 009
Ведомствени разходи по 

бюджета на ПРБК: 73 621 631 81 424 805 79 667 323

   Персонал 11 018 177 10 637 300 10 496 361

   Издръжка 62 603 454 69 264 385 68 249 953

   Капиталови разходи  1 523 120 921 009
Ведомствени разходи по 

други бюджети, фондове и сметки 0 0 0

   Персонал    

   Издръжка    

   Капиталови разходи    

От тях за: *    

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

2....................................    
Администрирани разходни 
параграфи **    
Администрирани разходни 
параграфи по бюджета 0 0 0

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

    
Администрирани разходни 
параграфи по други бюджети, 
фондове и сметки 0 0 0

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

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

    

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 73 621 631 81 424 805 79 667 323

    

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 73 621 631 81 424 805 79 667 323

Численост на щатния персонал 844 844 750

Численост на извънщатния персонал 45 45 25
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Програма 3 “Публична дипломация”

Цели 

Основната  цел  на  бюджетната  програма  е  Министерството  на  външните  работи  да 
реализира  стратегическа  рамка  за  публична  дипломация.  Очакваният  ефект  от  тази 
програма  ще  бъде  главно  върху  публичния  образ  на  България  в  света  като  нация, 
политика и дипломация. Основните елементи на този ефект включват:

- Утвърждаване на образа на България като държава-членка на ЕС и подобряване на 
обществените нагласи за страната в чужбина.
- Интегриране  на  културното  взаимодействие  в  приоритетни  външнополитически 
политики и програми.
- Мобилизация  на  ресурса  на  международното  културно  сътрудничество  и 
утвърждаване  на  неговата  роля  като  системен  елемент  от  външнополитическата 
дейност.
- Повишаване на информираността и капацитета на българския културен сектор за 
активно участие в приоритетни за българската външна политика програми.

Чрез  програмата  дейността  на  Дипломатическия  институт  се  фокусира  върху 
мениджмънт на програми за квалификация и езикова подготовка, както и на проекти 
за изследователска дейност.

Организационни структури, участващи в програмата

Дирекция  “Информация  и  комуникация”,  Дипломатически  институт,  Държавен 
културен  институт  и  създаденият  към  него  Художествен  съвет,  дипломатическите 
представителства  на  РБ  в  чужбина,  Съвет  по  европейска  комуникация, 
председателстван от министъра на външните работи.

Отговорност за изпълнението

Програмен ръководител е директорът на Дирекция „Информация  и комуникация”.

Предоставяни продукти/услуги по програмата

- Подготовка  и  провеждане  на  информационни  кампании  по  приоритетите  на 
българската външна политика;

- Осъществяване  на  официалната  акредитация  на  постоянно  и  временно 
пребиваващите в страната чуждестранни кореспонденти.

- Координация на дейността на пресаташетата и пресслужбите в задграничните 
представителства.

- Разпространение  на  рекламно-информационни  материали,  популяризиращи 
България.
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- Координация  на  дейностите  на  задграничните  представителства  по 
осъществяването на Комуникационната стратегия на РБ за ЕС;

- Поддържане, опазване и разширяване на фонда от паметници на културата и 
предмети с художествена стойност към Министерството на външните работи;

- Разпространение на българското духовно и културно-историческо наследство и 
паметници в чужбина чрез организиране и провеждане на прояви за представяне на 
национални културни ценности  от  фонда на  Министерството  на външните  работи  в 
задграничните представителства 

- Управление  на  галерия  „Мисията”  към  ДКИ  и  утвърждаване  на  ролята  й  за 
утвърждаване  на  мястото  на  ДКИ в  културния  живот  и  насърчаване  на  формите  на 
културен обмен и сътрудничество. 

- Сътрудничество  и  обмен  с  музеи,  художествени  галерии,  музейни  сбирки  и 
други културни институции и с граждани в страната и в чужбина;

- Управление и координация на програми за квалификация и езикова подготовка, 
и на проекти за изследователска дейност;

- Издателска дейност – издания, насочени към чуждестранната публика.

- Организация на международни събития – публични лекции, конференции и др.

- Поддържане на страницата на Министерството на външните работи в Интернет.

- Информационни  дейности,  насочени  към  основните  партньори  на  ДКИ  – 
интернет-сайт и информационен портал за българската култура в чужбина;

- Поддържане на интернет страницата на ДИ на три езика;

Описание на резултатите и изпълнените дейности по програмата

В  изпълнение  на  заложените  по  програмата  цели  през  2011  г.  продължи 
предоставянето на услуги, свързани с осъществяване на медийната и информационна 
политика  на  министерството,  официалната  акредитация  на  чуждестранни 
кореспонденти,  организацията  на  международни  пресцентрове  за  срещи на високо 
равнище в България, както и координацията на изпълнението на Международния план 
на Комуникационната стратегия на България за ЕС.

Продължи  поддръжката  и  усъвършенстването  на  интернет  страницата  на 
министерството  и  поддържането  на  интернет-порталите  на  българските 
дипломатически  представителства  в  чужбина,  както  и  ежедневното  обновяване  на 
профилите на министерството в социалните мрежи.

Дейностите  по  Международния  план  на  Комуникационната  стратегия  на  РБ  за  ЕС, 
координирани от МВнР, се основават изключително на приоритетите на българската 
външна политика за утвърждаване на положителния образ на България и подобряване 
на обществените нагласи към страната ни в ЕС.

В Работната програма за 2011 г.  в Международен план бяха заложени две основни 
цели.

Информация и комуникация
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Първата  цел  бе  свързана  с  популяризиране  на  положителния  образ  на  България  и 
приноса  й  в  Европейския  съюз,  като  по  тази  цел  бяха  заложени  три  основни 
приоритета:
• Информиране за напредъка на Р България при изпълнение на ангажиментите й 
като отговорен член на ЕС. Формиране на положителни нагласи в партньорите ни от ЕС 
и възстановяване на положителния образ на страната ни.
• Популяризиране  активната  политика  на  Р  България  на  Балканите  и  в 
Черноморския регион, както и подкрепа на процеса за мир в Близкия Изток и Северна 
Африка
• Активно  участие  на  България  в  общоевропейски  информационни  и 
комуникационни  кампании  и  в  изпълнението  на  приоритетите  на  унгарското  и 
полското председателство на ЕС.

Инициативите по Цел 1 бяха реализирани от дипломатическите представителства на Р. 
България в чужбина, посредством организацията на семинари, дискусии, конференции, 
кръгли  маси,  участия  в  международни  форуми  и  чествания  в  сътрудничество  с 
български  и  чуждестранни  партньори  от  неправителствения  сектор  и  академичните 
среди.

Посредством инструментите на публичната дипломация бе изтъкната активната роля 
на страната ни за ускоряване на процесите на европейска интеграция на страните от 
Балканския регион и задълбочаване на сътрудничеството между балканските държави. 
Акцентирано бе и върху активните позиции на РБ в рамките на Европейската политика 
на съседство и Стратегията за развитието на Дунавския регион.

Чрез  организацията  на  значими  международни  форуми  в  София,  МВнР  реагира 
своевременно на събитията от Арабската пролет и популяризира активната позиция на 
България  за подпомагане на развитието на  процеса за мир и стабилност  в  Близкия 
изток и Северна Африка.

Втората  цел  бе  традиционно  свързана  с  популяризиране  на  българската  култура  и 
приноса  на България  в  европейското  културно  многообразие.  По  тази  цел  бяха 
заложени два основни приоритета:
• Популяризиране  на  културно-историческото  наследство  на  България  и 
представяне на съвременната българска култура и изкуство
• Осигуряване на активно присъствие на България в общоевропейския културен 
живот.

Инициативите по Цел 2 бяха реализирани от дипломатическите представителства на Р. 
България  в  чужбина  посредством  организацията  на  изложби,  концертни,  танцови  и 
други  сценични  представления  и  културно-информационни  презентации  (вкл. 
мултимедийни  презентации,  Дни  на  България,  представяне  на  български  филми  и 
литература,  разпространение  на  информационни  материали)  в  сътрудничество  с 
Министерството  на  културата  на  РБ,  Държавния  културен  институт  към  МВнР, 
Българските  културни  институти  в  чужбина,  както  и  български  и  чуждестранни 
партньори от неправителствения сектор и академичните среди.

В съответствие с целите на работната програма дейностите бяха насочени предимно 
към  целеви  групи  в  страни  членове  и  кандидати  за  членство  в  ЕС,  включително  в 
страните от Западните Балкани. Бяха осъществени и отделни приоритетни инициативи 
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в  САЩ,  Русия  и  страни  от  инициативата за  Източно  партньорство.  В  събитията  се 
включиха активно и представителите на българските общности зад граница.

Дейностите по Международния план на Комуникационната стратегия бяха групирани в 
рамките на един проект РП-2011-01, координиран и изпълнявани от Министерството на 
външните  работи  съвместно  с  българските  дипломатически  представителства  в 
чужбина.

В процеса на планиране на Работната програма за 2011 г бяха идентифицирани над 100 
предложения за инициативи на дипломатическите представителства в 25 държави, въз 
основа  на  които,  поради  ограничения  ресурс,  бяха  планирани  30  инициативи  в  22 
държави,  като  бе  предвиден  и  ресурс  за  нововъзникнали  публични  събития  по 
актуални  въпроси  и  за  осигуряване  на  рекламно-информационни  материали  за 
популяризиране на България в чужбина.

В края на отчетния период по Международния план на Комуникационната стратегия за 
2011 г. са осъществени 42 инициативи в 23 държави:
- семинари, дискусии, конференции, кръгли маси, участия в международни форуми 
– 10;
- концертни, танцови и други сценични представления – 13;
- изложби – 8;
- културно-информационни презентации – 11.

През годината дирекция “ИК” разпространи до посолствата и ограничени количества 
налични  рекламно  информационни  материали  и  материали,  предоставени  от  други 
институции.

През 2011 г. българските дипломатически представителства концентрираха усилията си 
предимно  върху  осъществяването  на  малко  на  брой  инициативи,  съобразени  с 
изискванията  за  икономическа  ефективност  и  въздействие,  фокусирано  върху 
влиятелни целеви групи в съответните държави. Отчитайки положителните отзиви от 
осъществените  събития,  може  да  бъде  обобщено,  че  дипломатическите 
представителства са постигнали в голяма степен заложените цели за утвърждаване на 
положителния  образ  на  България  в  чужбина  и  са  установили  ценни  местни 
партньорства, които следва да бъдат развивани в следващите периоди.

През 2011 година Държавният културен институт към министъра на външните работи 
за изпълнение на ключов приоритет в правителствената програма – утвърждаване на 
положителния образ на България чрез популяризирането на българската идентичност, 
култура и духовни ценности. 

Предизвикателство за изпълнението на заложените в плана цели беше да се намери 
ефективен модел за реализирането на проекти със задграничните представителства 
при ограничен финансов ресурс  за културни проекти и събития. Лимитирани бяха и 
средствата  за  нови  проекти,  поради  което  вниманието  се  насочи  към  максимално 
използване  на  най-успешните,  доказали  се  през  годините  проекти,  и  тяхното 
представяне  за целите на културните календари на българските мисии.

Държавен културен институт
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2011 г. бе практически първата година, в която ХФ на МВнР бе окончателно прехвърлен 
към  ДКИ,  което  ангажира  приоритетно  Института  и  неговия  ресурс  –  финансов  и 
кадрови  за изпълнение на възложените му задачи по управлението на ХФ.  

Проектът  „Пътуващи  експозиции” залегна  трайно  в  културната  програма  на 
българските дипломатически представителства. Развитието на проекта дава основание 
да се препотвърди изводът от предишни години, че той е изключително иновативен и 
ефективен за практиката на задграничните представителства. Подобрен бе и синхронът 
между ДКИ и мисиите, в резултат на което презентациите се подготвят по-прецизно и в 
срокове.  Тези  проекти  обогатяват  комуникационните  програми  на  мисиите  и  дават 
възможност  да  се  мултиплицира  ефектът  им.  Не  са  редки  случаите  една  пътуваща 
експозиция да стане повод за допълнителни прояви, съпътстващи събития в рамките на 
посещения  на  министъра  на  външните  министър,  международни  научни  форуми, 
сътрудничеството  и  разширяване  на  контактите  с  образователни  институции  – 
университети, библиотеки, културни фондации.

• 19 са реализираните  експозиции на 9  проекта  на Държавния културен 
институт  съвместно със  задграничните  представителства  в  страни от  Европа,  Азия и 
Близкия Изток

• Фотоекспозицията „Българските паметници под закрилата на ЮНЕСКО” 
бе  най-често  представяният  проект,  следван  от  „Силата  на  гражданското  общество: 
съдбата на евреите в България” и „Сборяново – природа, паметници, богове и хора”

• Две от експозициите „”Покривите на София” и „Българските паметници 
под закрилата на ЮНЕСКО” бяха представени в сградата на ЕК в Брюксел. Събитията се 
организираха  под  патронажа  на  българския  еврокомисар  Кристалина  Георгиева  и 
получиха  високото  признание  на  чуждестранната  аудитория  и  официалните 
представители  на  други  страни.  Заедно  с  друг  проект  на  ДКИ  –  „Посланията  на 
Кирилицата”  вече  три  експозиции  от  „Пътуващите  изложби”  участват  в  културния 
живот на европейските институции в Брюксел. 

Продължена беше практиката пътуващите експозиции да се подготвят в партньорство с 
водещи  български  културни  и  академични  организации  и  да  се  позиционират  в 
контекста  на  актуални  събития.  Така  през  годината  беше  подготвена  -  съвместно  с 
полски партньори (в рамките на Полското председателство на ЕС) и Световния конгрес 
по  византология  експозицията  „Супрасълският  сборник”,  която  освен в  София беше 
представена и във Ватикана. 

• В процес на подготовка са 10 нови експозиции, с което общият брой на 
колекциите става 30.

Тематичният  обхват  на  колекциите  е  вече  достатъчно  широк,  за  да  отговори  на 
конкретните нужди на задграничните мисии. През 2011 г. започна и подготовката на 
експозиция, посветена на 150-годишнината от рождението на Иван Шишманов. Заедно 
с издадената книга за него, която ДКИ подкрепи, през 2012 г. Институтът  ще предложи 
на българските мисии представянето на изложбата, като  един от акцентите в годината, 
когато отбелязваме 5 години от членството ни в ЕС.  
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Съвместните проекти със задграничните представителства през годината включваха и 
множество  прояви,  свързани  с  представяне  на  български  игрални  и  документални 
филми, сценични изкуства, литература и изкуството на превода. Като основната цел на 
ДКИ в организирането на тези прояви беше те да бъдат поставени в по-широк контекст 
–  да  се  търси  връзката  с  общата  програма  на  съответната  мисия,  да  се  насърчава 
участието на български артисти, които развиват кариерата си в съответните страни или 
да се участва в общи европейски инициативи. Такива проекти са:

• Лондонски фестивал на българската култура;

• Европейски фестивал на детските изкуства във Вашингтон – участие на 
Бургаския куклен театър;

• Ден на България в Еврейския дом в Копенхаген;

• Преводачески семинар на фондация „Елизабет Костова” в Лондон;

• 12 презентации на български игрални филми;

• Представяне на български документални филми на различни форуми;

• Празници на българската култура в Рим;

• Изложението на езиците „Експолигнва”, Берлин;

За повечето от тези прояви са изготвени допълнителни информационни материали – 
представяне в брошури или публикации в интернет-сайтове. Предстои да се подготвят 
комуникационни кампании за кандидатурите на български градове за домакинство на 
програмата  „Европейска  столица  на  културата”,  което  ще  даде  допълнителни 
възможности за реализиране на проекти със задграничните мисии.

Управлението на Художествения фонд е другата важна част от дейността на ДКИ. През 
годината  практически  завърши  прехвърлянето  на  произведенията  от  фондовете  в 
София и задграничните представителства за управление към Института.  Изградената 
методология за обработване на данните за Художествения фонд е съвършено нова за 
практиката на МВнР и осигурява надеждното му управление. Експертите на ДКИ приеха 
новопостъпилите произведения от закрити през 2011 г.  български мисии в чужбина. 
Направена  бе  оценка  на  състоянието  им  и  се  предприеха  действия  по  тяхната 
реставрация.

Продължи  работата  по  преоценката  на  произведенията,  актуализиране  на 
информацията и подготовката на промоционални проекти.

• Извършена е преоценка на повече от 2/3 от фонда в София – 270 от 380 
произведения

• Актуализирана  е  информацията  за  произведенията  в  83  задгранични 
представителства 

• През  2011  г.  са  реставрирани  20  картини  от  фонда;  други  20 
произведения са рамкирани
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• Актуализирана  е  информацията  за  50  предоставени  за  временно 
експониране от музеи и галерии произведения и археологически паметници.

Промоцията  на  колекцията  беше  реализирана  в  няколко  проекта  –  експозиции  в 
сградата на МВнР, в галерия „Индустриална” „Неочакваните открития от Фонда” и на 
Празниците на изкуствата „Аполония”. За да представи колекцията от произведения на 
пластичното изкуство на МВнР пред широката публика Институтът взе участие за 5-ти 
пореден  в  Нощта  на  музеите,  открита  от  министър  Младенов.  ДКИ  организира 
представянето  на  България  в  обща художествена  изложба в  Подгорица рамките  на 
високия  форум  на  Пакта  за  стабилност  в  ЮИЕ.  Участието  бе  извършено  от  ДКИ  в 
партньорство с НХГ и МК. 

Съществуването  на  Художествения  фонд  и  неговата  промоция  поставя  Държавния 
културен  институт  в  специфична  позиция  на  сцената  на  изобразителните  изкуства. 
Институтът се утвърди като авторитетна структура към външнополитическата служба, 
която  се  грижи  за  представителните  произведения  в  българските  дипломатически 
мисии в чужбина. Разгледана като цяло, колекцията дава възможност да се се използва 
българската  пластическа  традиция  за  популяризиране  на  националната  духовна 
идентичност  и  така  да  се  интегрира  културата  в  инструментариума  на  външната 
политика. За тази цел се подготвя и проект за дигитализацията на Художествения фонд. 

Програмата на галерия „Мисията” също е съобразена с тази специфика. Тя представя 
художествени изложби, но насърчава, наред с интеркултурния диалог и отношенията с 
чуждите дипломатически мисии в София. Така фокусът върху организираните изложби 
пада  върху  диалога  между  култури  и  добавя  елемента  на  културната  дипломация 
именно като част от външната политика. 

Освен споменатата „Нощ на музеите”, друга голяма международна експозиция беше 
представянето на част от програмата на Международния фестивал „Хартфест” в МВнР с 
участието  на  артисти  от  няколко  континента.  По  повод  гостуването  на  японския 
майстор на каменни скулптури Масаджи Асага с посолството на Япония и Арт-център 
„Илинденци”  беше  организирана  съвместна  експозиция.  Други  партньори  от 
дипломатическите мисии са били посолството на САЩ, Аржентина, Армения, Словакия.

Доброто партньорство на ДКИ с Международното триенале на сценичния плакат бе 
развито през 2011 г.  в  проекта  „Майстори на плаката  от  Япония” Проектът създаде 
уникалния  шанс  -  София  да  е  първата  европейска  столица,  домакин  на  подобна 
мащабна акция,  събрала на едно място произведенията  на най-големите творци на 
японската  графична  школа.   Името  на  ДКИ  бе  утвърдено  и  като  институция, 
подкрепяща  младите  български  графици,  които  получиха  възможността  да  се 
съзтезават за най-добър плакат и да получат награда.

Положителният  опит  от  партньорството  с  чужди  организации  беше  развит  и  в 
мащабния  проект  „Култура  на  регионите”  –  който  имаше първото  си  издание  през 
септември  с  „Празниците  на  азиатската  кухня”.  Участваха  9  посолства  от  Азиатския 
регион, а партньорството с български органзации позволи паркът на МВнР да отвори 
врати за над 1500 посетители.   Успешното реализиране на проекта повиши авторитета 
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на МВнР като институция, която развива активна и модерна публична дипломация. На 
откриването министърът на външните работи Николай Младенов подчерта пред своите 
колеги, посланиците на почти всички държави, представени в София, че проектът има 
за  цел  да  отвори  пространствата  на  МВнР  и  да  ги  превърне  в  интегрална  част  от 
инструментариума на публичната дипломация. Именно в постигането на тези цели той 
изтъкна мястото на ДКИ  като основен партньор на чуждите дипломатически мисии в 
София.  

Развитието  на  този  проект  продължи  и  с  изложби,  организирани  съвместно  с 
посолоството  на  Япония  в  София.  Галерия  „Мисията”  бе  домакин  на   три  събития, 
вдъхновени от културата на източните народи. С медийното партньорство на списание 
Good Food, ДКИ съдейства посолствата, участвали в Кулинарния празник да представят 
своята култура в него. 

Броят и отзивите за извършеното дават основание да се посочи, че проектите в галерия 
„Мисията” и другите публични прояви успешно реализират целите за разширяване на 
обхвата на културната дипломация. Галерията става все по-популярна сред творческите 
среди в София и културните служби на чуждестранните дипломатически мисии, което я 
превръща реално в инструмент на културната дипломация за разширяване на полето 
на културно сътрудничество. 

• В галерия „Мисията” са организирани 24 културни събития – представяне 
на  изложби  (в  това  число  и  на  млади  творци  от  училища  по  изкуствата  и  НХА), 
представяне на книги или благотворителни изложби;

• Организирани са самостоятелни експозиции на млади автори като Огнян 
Чтаков и експозиция от скулптурната колекция на ДКИ.

• 12  от  тези  проекта  са  били  реализрани  съвместно  с  чужди 
дипломатически представителства в България;

• Празниците  на  азиатската  кухня  и  участието  в  Европейския  ден  на 
езиците  станаха  важен  акцент  в  развитието  на  партньорството  с  чуждестранни 
партньорски организации в страната.

За  целите  на  информационната  осигуреност  и  анализа  на  добрите  практики  в 
провеждането на програмите за културната дипломация, ДКИ съвместно с Национален 
фонд  „Култура”,  инициира  през  2010  г.  създаването  на  информационен  портал 
„Българската  култура  в  чужбина”,  който  разпространява  информация  и  аналитични 
материали за начина на изграждане на културните програми на българските мисии и 
българските  културни  институти  в  чужбина.  Работата  на  портала  продължава  с 
тенденцията да се реализира пилотен модел за „дигитална дипломация” и начините да 
се мултиплицира информацията през съвременни информационни инструменти като 
социалните мрежи.

Освен  чрез  сайта  „Българската  култура  в  чужбина”,  през  годината  са  подготвени  и 
разпространени  информационни  материали,  свързани  с  предоставяните  на 
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задграничните мисии продукти. Изготвени са материали за експозициите и проектите в 
чужбина:

• Към проекта „Паметници на културата под егидата на ЮНЕСКО;

• Към експозицията „Спасяването на българските евреи”;

• Съвместни  проекти  като  „Преводачески  семинар”  в  Лондон  и  сайта 
”Български автори в превод на английски език”;

• Разпространени  пакети  от  филми  за  проектите  в  областта  на 
аудиовизията – 14 участия на български филмови проудкти в чужбина;

• Рзпространени  материали  –  каталози,  брошури  –  в  5  задгранични 
представителства.

Като  част  от  проектите,  насочени към българските артистични общности в чужбина, 
продължи  работата  по  проекта  „Културни  посланици  на  България”,  представящ 
българската артистична общност в Австрия. Проектът беше промотиран и по време на 
срещата на българските медии в чужбина в Хага, Холандия като модел за презентация 
на „българското културно лоби”.

Други  проекти  съвместно  с  български  академични  и  културни  организации  през 
годината  имаха  за  цел  да  поддържат  партньорски  връзки  между  ДКИ  и  широката 
културна сцена, за да се гарантира възможността да се подготвят адекватни за нуждите 
на публичната дипломация проекти. Сред тях може да бъде посочено домакинството 
на  първия  полусезон  на  Софийска  филхармония  по  време  на  ремонта  на  Зала 
„България”  и  участието  в  журиране  на  конкурси  за  плакати,  организиран  от 
Международното триенале на сценичния плакат. Други дейности, свързани с участието 
на ДКИ в актуалната дискусия за културата и външните отношения са:

• Преводът  и  промоцията  на  българската  литература  –  участие  в 
конференция, представяща резултатите от изследване на „Следваща страница”;

• Културните индустрии в България, Ролята на фестивалите в развитието на 
културната сцена и културните индустрии – участие в дискусионни форуми

• Подготовка на Стратегия за развитието на културата – директорът на ДКИ 
е един от координаторите на работната група.

• Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство 
на ЮНЕСКО – директорът на ДКИ е член на управителната структура

Държавният  културен  институт  е  представян  и  на  форуми  в  чужбина  –срещата  на 
ръководителите на звената за културно сътрудничество в министерствата на външните 
работи на страните от ЕС (в рамките на Унгарското председателство на ЕС); партньор е 
в подготовка на информационни материали за платформата SINAPSE на Европейската 
комисия (по темата култура и външни отношения – сайт за обмяна на материали между 
културните департаменти на министерствата на външните работи на страните-членки); 
национален координатор по подготовката на Годината на интеркултурния диалог ЕС-
Китай. 
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 Активен е интернет-сайтът на Института  http://sic.mfa.bg ,  реализиран като основен 
информационен  източник  за  работата  на  мисиите  и  комуникацията  в  областта  на 
международното културно сътрудничество.

През  отчетния  период  Дипломатическия  институт  работи  в  следните  основни 
направления в изпълнение на непосредствените си цели: 

- Повишаване  на  професионалната  квалификация  на  българските  дипломати  и  на 
административния  капацитет  на  служителите  в  Министерство  на  външните  работи, 
както  и  на  останалата  специализирана  държавна  администрация  в  областта  на 
международните отношения; 

- Установяване  и поддържане на  постоянен публичен диалог  между институциите, 
генериращи и реализиращи външната политика на България и гражданското общество 
в  дух  на  откритост  и  прозрачност  с  оглед  на  привличане  на  неговото  участие  и 
спечелване на подкрепата му. 

І. Обучителни дейности

През 2011 г. в обучителните програми на Дипломатическия институт взеха участие 351 
представители  на  МВнР,  на  държавната  администрация  и  чужди  дипломати.  През 
изминалата година обхватът и тематичното разнообразие на курсовете се обнови и 
разшири. Стремежът на Института е да увеличава броят на интерактивните форми на 
обучение,  както  и  процентното  им  съотношение  спрямо  лекционните  форми.  Във 
всички курсове през 2011 г. беше увеличен както броят, така и видът на интерактивните 
обучителни  форми.  За  целта  беше  проучван  и  прилаган  опитът  на  водещите 
дипломатически  школи  и  академии  от  мрежата  от  партньорства  на  Института.  В 
обученията на младшите дипломати и на идполамитете средна кариера тези обучения 
имат предимно приложен характер и са насочени към предобиване и задълбочаване 
на  специализирани  аналитични,  писмени  и  комуникатевни  умения,  необходими  за 
дипломотическата  професия.  Тази  политика  е  най-широко  приложена  и  развита  в 
Основния  курс  по  дипломация  в  който  интерактивните  форми  на  обучение  заемат 
близо 40% от обучителното време. 

През  2011  г.  обучителната  програма  на  Института  се  реализира  в  следните 
направления:

1. Продължаващи курсове:

1. 1. Десети основен дипломатически курс за младши служители на МВнР

От  1  февруари  до 30 май беше проведен десетия  Основен  курс  по  дипломация за 
младши служители на Министерството на външните работи. Обучението е целодневно 
с  продължителност  три  месеца  и  успешното  му  завършване  е  сред  необходимите 
условия  за  получаване  на  първи  дипломатически  ранг  –  „аташе”.  25  курсиста 
завършиха успешно курса и сертификатите бяха връчени от посланик Иван Станчов, 
председател на Националния консултативен съвет на ДИ. 

Дипломатически институт
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Курсът включи тематични модули по въпроси на българската дипломация, водене на 
преговори,  международно  право,  многостранна  дипломация,  дипломатически 
протокол, политика за сигурност, консулски отношения и регионална дипломация

Лектори в Курса бяха посланиците на САЩ, Русия, Франция, Италия, Норвегия, ЮАР и 
Саудитска  Арабия,  дипломати  от  посолствата  на  САЩ,  Франция  и  Полша,  както  и 
чуждестранни експерти.

1.2. Курс по консулска дипломация

От 25 май до 7 юли се състоя седмият Курс по консулска дипломация, организиран от 
Дипломатическия институт, съвместно с Дирекция „Консулски отношения” на МВнР. В 
него взеха участие 55 служители, чиято работа е свързана с консулската дейност на 
България в чужбина. В петседмичния период на курса участниците бяха запознати с 
важни международни и национални документи и задълбочиха знанията си по основни 
теми  от  консулската  проблематика.  За  лектори  в  курса  бяха  поканени  експерти  от 
Дирекция “Консулски  отношения”  на  МВнР,  Министерството на  вътрешните  работи, 
Министерството на правосъдието, Държавната агенция за българите в чужбина и други 
институции.  Това  обучение  е  задължителен  елемент  от  подготовката  на  всички 
консулски служители преди заминаването им на мандат. В края на курса участниците 
положиха изпит пред комисия от експерти от Министерство на външните работи.  

1.3. Военна дипломация 

В  периода  9  май  -  10  юни  бе  проведен  осмият  курс  по  Военна  дипломация, 
организиран в сътрудничество с Военна академия „Г.С. Раковски”. Обучението беше на 
български  и  английски  език. В  петседмичния  курс  участваха  13 представители  на 
Министерството  на  отбраната,  Военна  академия  и  др.  Обучението  се  проведе  на 
български и английски език, като лектори в него бяха старши дипломати от посолствата 
на САЩ, Франция, Русия, Турция и Полша, академични преподаватели, представители 
на неправителствени организации, както и гости от чужбина. Курсът завърши с изпит, 
по време на който участниците защитиха индивидуални разработки по теми от сферата 
на дипломацията и сигурността. На официална церемония г-жа Таня Михайлова, и. д. 
директор на Дипломатическия институт заедно с комодор Димитър Ангелов, началник 
на  Военна  академия  „Г.С.  Раковски”  връчиха  сертификати  на  успешно  завършилите 
участници. 

1. 4. Курс за дипломати от средната кариера

За първи път Дипломатическият институт организира през есента на 2010 г. обучителна 
програма,  насочена  към  дипломати  с  ранг  І-ви  и  ІІ-ри  секретар.  В  нея  участват  16 
дипломати. Тя се състоя от пет модулни обучения, като първите две бяха проведени 
през 2010 г. 

В периода м. февруари – м.май бяха проведени останалите три модула от обучението 
за дипломати от средната кариера:

Икономически  модул (28.02-02.03),  Модулът  е  с  икономическа  насоченост  и  се 
провежда в съдействие с Института за икономическа политика. Лекциите се водят от 
проф. д-р Андраш Инотай, директор на Института за световна икономика на Унгарската 
академия  на  науките,  проф.  Иванка  Петкова,  председател  на  УС  на  Института  за 
икономическа политика; Надя Йоргова, директор „Икономически проекти и програми” 
в  същия  институт  и  Григор  Сарийски,  научен  сътрудник  II  степен  в  Института  за 
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икономически  изследвания  на  БАН.  Темите  обхващат  областта  на  икономическата 
дипломация,  европейският  икономически  и  валутен  съюз,  външните  политически 
отношения на България, глобалното икономическо развитие и др.

“Управление на задгранична мисия”, (11-18 април).  Модулът бе открит от посланик 
Василий Такев, директор на дирекция „Европейски страни”. В рамките на обучението 
бяха  разгледани  теми като  квалификацията  и  обучението  на  служителите  на  МВнР, 
както и консулските, финансово-счетоводните и протоколните функции на една мисия.

„Лидерството  в  глобализирания  свят”,  (16-17  май). Гостуващи  лектори  бяха 
директорът  на  Европейската  дипломатическа  академия  в  Берлин  проф.  д-р  Екарт 
Щратеншулте и заместник-директорът на Академията д-р Андреа Деспот. 

От  септември  2011  г.  започна  аналогичен  курс  за  дипломати  от  средната  кариера. 
Броят  на  участниците  е  22.  В  периода  от  октомври  до  декември  те  участваха  в 
специализиран  двудневен  модул  по  Дипломатически  протокол  с  гост  –  лектор  от 
Института  за международни отношения „Клингендал”,  Холандия – Хенрик де Хруут. 
Беше предоставена възможност на участниците да посещават курсовете по енергийна 
и  по  икономическа  дипломация,  които  Институтът  организира  за  представители  на 
държавната администрация през ноември и декември. 

1.5. Курс по енергийна дипломация 

От 14 до 25 ноември 2011 г. в Дипломатическия институт се проведе за втори път Курс 
по енергийна дипломация. Партньори в организацията на 7-дневния курс са Институтът 
за енергиен мениджмънт в София и Холандския институт за международни отношения 
Клингендал. Сред основните цели на курса беше представянето на систематизирана и 
актуална информация относно енергийния сектор в международен,  икономически и 
политически контекст; запознаване на участниците с обвързаността между енергийния 
сектор, политиката в тази област и ролята на дипломацията за провеждането на тази 
политика, както и изграждане на една обща рамка на енергийната проблематика, която 
да позволи на участниците да развиват и задълбочават своята експертиза в бъдеще. 
Учебната  програма бе разработена в сътрудничество с  изявени български  експерти, 
университети и международни мозъчни центрове, като стремежът е да се гарантира 
висок  професионализъм  на  българските  специалисти  в  енергийната  област.  Сред 
лекторите  бяха  Ибрахима  Дабо  от  Изследователския  институт  в  областта  на 
енергетиката  и  франкофонското  пространство  (IEFR),  Квебек,  Канада;  Катажина 
Катсперчик,  заместник-директор  на  дирекция  „Икономическа  политика”  в  Полското 
МВнР;  Лусия  ван  Хьойнс  и  Жак  де  Йонг  от  Холандския  институт  за  международни 
отношения “Клингендал”,  Славчо Нейков,  Директор на Секретариата на Енергийната 
общност - Виена и други. В курса участват 43 представители на различни министерства 
и ведомства.

1.6.  Практическо  обучение  в  МВнР  за  кандидатстване  в  Европейската  служба  за 
външна дейност

На  12  и  13  декември  Министерството  на  външните  работи  и  Дипломатическият 
институт  организираха  обучение  с  практическа  насоченост  за  подобряване  на 
техниките на кандидатите за справяне с писмения и устен изпит от  процедурите за 
подбор  за  работа  в  Европейската  служба  за  външна  дейност  (ЕСВД).  ЕСВД,  която 
започна  работа  на  1  декември  2010  г.,  все  още  изгражда  административния  си 
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капацитет  чрез  набиране  на  кадри  от  Европейската  комисия  (ЕК),  Генералния 
секретариат  на  Съвета  и  националните  дипломатически  служби  Обучението  бе 
насочено  към  служителите  на  Министерството,  които  имат  интерес  да  участват  в 
процедурите по подбор за работа в ЕСВД.

2. Нови обучителни инициативи

2.1 Ориентационен курс по ОПСО (14-18 февруари), гр. Брюксел

В периода 14-18 февруари България за първи път беше домакин на Ориентационен 
курс  по  Обща  политика  за  сигурност  и  отбрана,  организиран  съвместно  от 
Дипломатическия  институт  към  МВнР,  Министерството  на  отбраната  и  Европейския 
колеж  по  сигурност  и  отбрана  (ЕКСО).  Курсът  се  проведе  в  гр.  Брюксел  и  в  него 
участваха 70 военни и цивилни лица от държавите–членки на ЕС, държави-кандидатки 
(Турция  и  Хърватия),  представители  на  европейските  институтции  и  други 
международни организации,  както и представители на САЩ, Япония, Китай,  Руската 
федерация, Швейцария и др.

2.2.  Курс по „Икономическа дипломация“ 

На  02.12.2011  започна  първото  самостоятелно  издание  на  6-дневен  семинар  по 
“Икономическа дипломация”, организиран от Дипломатическия институт с подкрепата 
на Института за икономическа политика. Тъй като един от приоритетите на българската 
дипломация е нейното икономическо измерение, ДИ ще запознае участниците, сред 
които  дипломати  от  МВнР  и  експерти  от  други  ведомства  (Министерски  съвет, 
Министерство на финансите, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма) с 
актуални икономичеси и финансови теми. Сред лекторите бяха признати експерти и 
анализатори  както  от  българска  страна,  така  и  от  Световната  банка  и  Унгарската 
академия на науките. 

Общо през 2011 г. бяха обучени 109 български дипломати и държавни служители. 

3. Обучение на чужди дипломати

3.1. Зимно училище по дипломация за млади дипломати от страните на Югоизточна 
Европа и от Черноморския регион.

В периода  14-18 март в  гр. Сандански се състоя шестото издание на международния 
семинар  „Зимно  училище  по  дипломация”,  съвместно  организирано  от 
Дипломатическия институт към МВнР и фондация „Ханс Зайдел”. Темата на семинара 
беше „Международни фактори, гарантиращи сигурността в Югоизточна Европа и 
Черноморския регион”. В него участваха 33 млади дипломати от 19 държави Албания, 
Азербайджан, Армения, Черна Гора, Молдова, Хърватия, Украйна, Грузия, Македония, 
Косово,  Чехия,  Германия,  Естония,  Литва,  Румъния,  Словакия,  Унгария,  Полша, 
Казахстан, България. Наред с традиционно канените участници от Балканите и страните 
от Черноморския регион, бяха поканени представители от всички страни-членки на ЕС.

3.2. Обучение на дипломати от Република Македония

От 13 до 20 юни в гр. Сандански се проведе обучение на 10 дипломати от Република 
Македония.  Семинарът  на  тема  “Разширяването  на  ЕС:  Преговорен  и  
предприсъединителен  процес.  Споделяне  на  българския  опит”  бе  организиран  от 
Дипломатическия институт към МВнР, в сътрудничество с Фондация „Ханс Зайдел”.
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3.3. Семинар за дипломати от МВнР на Република Косово

Дипломатическият  институт  проведе  обучителен  семинар  „Западните  Балкани: 
сближаване  с  ЕС.  Повишаване  на  капацитета  на  държавните  институции  с  цел  да 
отговорят на съвременните интеграционни предизвикателства“. Семинарът се проведе 
в гр. Правец и беше предназначен за дипломати от МВнР на Република Косово, като в 
него взеха участие и представители на Посолството на Република Косово в България, 
както  и  служители  в  Института  и  дирекция  „Съседни  страни“  на  МВнР.  Сред 
обсъжданите  теми  по  време  на  семинара  бяха  „Присъединяването  към  ЕС  като 
инструмент за промяна”, „Институционална рамка на българското присъединяване към 
ЕС”,  „Практически  аспекти  на  работата  в  контекста  на  Междуправителствената 
конференция за присъединяване на България към ЕС”, „Политиката на разширяване на 
ЕС”  и  др.  Лектори  бяха  български  дипломати,  академични  преподаватели  и 
представители на държавни институции - всички с много високо ниво на експертиза за 
ЕС.

3.4. Специализирана 3 дневна програма -  обмяна на опит за представители на МВнР 
на Косово –  по молба на Косовската  страна Дипломатическият институт организира 
специализирано  обучение  за  директорите  на  дирекции  „Протокол”,  „Правна”  и 
„Информация”  на  МВнР  на  Косово  с  цел  обмяна  на  опит.  В  рамките  на  работната 
програма  тримата  директори  имаха  срещи  в  съответните  дирекции  на  МВнР,  в 
Института и с ексепрти в съответните области.

Общо през 2011 г. бяха обучени 113 чуждестранни дипломати, държавни служители 
и служители на международни организации. 

4. Чуждоезиково обучение

И  през  първия  семестър  на  учебната  2011-2012  г.  Дипломатическият  институт 
организира и финансира курсове за повишаване на индивидуалната квалификация на 
служителите на МВнР по 6 езика - английски, френски, немски, испански, италиански и 
руски.  ДИ  реализира  тази  задача  в  сътрудничество  с  културните  институти  на 
съответните страни в София или с водещи академични катедри по чужди езици и по-
точно с:

- Българо-американската комисия за образователен обмен “Фулбрайт”, 

- Международната  организация  по Франкофония и,  съответно,  Френския културен 
институт, 

- Гьоте-институт, 

- Италианския културен институт, 

- Департамента  за  езиково  обучение  към  СУ  “Климент  Охридски”,  както   и  с 
катедрите по чужди езици и приложна лингвистика на НБУ и УНСС. 

Eзиковите  курсове  бяха  посещавани  от  94  служители  на  МВнР,  а  през  втория 
семестър – от 117.

При постъпване на заявки от дирекциите на МВнР за организиране на обучение по 
други езици (извън изброените) Дипломатическият институт търси начини да осигури 
потребностите на служителите на Министерството. 
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Освен  курсовете  за  обща  чуждоезикова  подготовка  Дипломатическият  институт 
организира и специализирани курсове по комуникативни умения, лексика в сферата на 
международните отношения на съответния език,  курсове за подготовка за изпитната 
сесия, която дирекция “Човешки ресурси” на МВнР провежда през м.август  2011 г. 

През първия семестър на учебната 2010-2011 г. езиковите курсове бяха посещавани 
от 94 служители на МВнР, а през втория семестър – от 117.  

Учебна 2010-2011 г.

(октомври 2010 – юли 2011 г.)
Език Записали се Явили се на 

изпит
Успешно положили изпита

Общо Ниво владеене
Английски език 46 16 16 11
Френски език 83 62 59 9
Италиански език 20 12 12 4
Испански език 17 17 17                              -
Немски език 14 - -                              -  
Руски език 31 17 17 9

Общо*/ 211 124 121 33

*/  Служителите, посещавали курс “Комуникационни умения” или курс по лексика в 
сферата на международните отношения на съответния език, не полагат изпит за ниво, 
а посещавалите курсове за подготовка за езиковата изпитна сесия, която се провежда 
от дирекция “Човешки ресурси” на МВнР, положиха изпит за ниво “ползване” и ниво 
“владеене” в МВнР. 

Учебна 2011-2012 г.

(октомври 2011 – февруари 2012 г.)

Език Записали се Явили се на 
изпит*

Успешно положили изпита*
Общо Ниво владеене

Английски език 20
Френски език 22
Италиански език 10
Испански език 20
Немски език 13
Руски език 23

Общо 108

* изпитите ще се проведат през м. март – април 2012 г.

4.1. Обучение по български език за чужди дипломати

За първи път през учебната 2010 /2011 г. Институтът започна програма по български 
език за чужди дипломати в София. За целта беше извършено предварително проучване 
на интересите за учене на български и съответно ниво на владеене на езика. На тази 
база беше формирана група от 12 участници - начално ниво от посолствата на Китай, 
Ирак, Беларус, Гърция и Косово. Обучението на групата продължава и през 2012 г. 

ІІ. Публични дейности 
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Дипломатическият институт развива многостранна публична дейност, поставяща си за 
цел  да  популяризира  инициативите  на  Института,  да  утвърди  приноса  му  за 
професионална  квалификация  на  дипломатическите  кадри,  както  и  да  подпомогне 
изграждането  на  позитивни  нагласи  към  дипломатическата  професия  и  външната 
политика на България. В периода 01.01.2011 - 30.06.2011 г., паралелно с обучителната 
си политика, Дипломатическият институт осъществи редица публични дейности. 

1. Лекции

В желанието си да допринесе за публичната дискусия по актуални външнополитически 
въпроси,  Дипломатическият  институт  организира  поредица  от  публични  лекции. 
Лектори  бяха  изявени  личности,  водещи  политици  и  дипломати,  чието  експертно 
мнение  и  стратегическо  виждане  по  темите  представлява  принос  както  към 
българската,  така  и  към  международната  политическа  и  дипломатическа  мисъл  и 
практика. През  2011 г. бяха организирани 12 публични лекции и експертни срещи. 

На  05.12.2011 г.  в  зала „Антрактида”  на  МВнР,  Дипломатическият институт  проведе 
публична  лекция  на  д-р  Салах  Алзайн  Мохаммад,  директор  на  Центъра  за 
изследвания  на  „Ал-Джазира”.  Лекцията  беше  на  тема  „Предизвикателства  и 
перспективи пред близкоизточния преход към демокрация: ролята на медиите” и бе 
последвана  от  широка  дискусия  по  отношение  на  процесите  по  демократизация  в 
Близкия  изток  и  Северна  Африка.  На  лекцията  присъстваха  представители  на 
дипломатическия  корпус  в  България,  експерти  от  МВнР,  служители  на 
неправителствени организации, журналисти и студенти.

На  20.10.2012  г.  Дипломатическият  институт,  Атлантическият  клуб  и  Институтът 
„Отворено  общество”  организираха  публична  лекция  на  г-н  Андрис  Пиебалгс, 
еврокомисар по развитието. Лекцията на тема „Как европейското сътрудничество за 
развитие допринася за преобразуването на световния ред” се състоя в хотел Шератон, 
София. 

19.09.2011 г.  В столичния хотел „Шератон” се състоя публична лекция на  Тиери дьо 
Монбриал  -  основател  и  председател  на  Френския  институт  по  международни 
отношения – IFRI. Организатори на събието бяха Дипломатическия институт, Френското 
посолство  в  Р  България  и  Европейския  институт.  Размишлявайки  върху  темата  за 
„Геополитиката между войната и мира”, г-н дьо Монбриал направи обширен преглед 
на  основни понятия  от  областта  на  международните  отношения и  международното 
право,  като в същото време акцентира върху конкретни примери от „най-горещите” 
точки на света, пречупвайки ги през призмата на своето лично гледище. 

16.09.2011  г.  Д-р  Хорст  Мар,  председател  на  Дружеството  за  външна  политика  в 
Мюнхен  направи посещение на ДИ през месец септември.  В рамките на визитата в 
България  д-р Мар изнесе  и   публична  лекция на  тема „Дилемата  в  политиката  на 
Близкия Изток”. В своята презентация той представи предпоставките за развитието на 
събитията в Близкия изток и техните последствия, както и възгледите си за бъдещето 
развитие на световната политика спрямо региона.

На  13.09.2011  г.  се  състоя  експертна  среща  с  основателя  и  ръководител  на 
Московската  школа  за  политически  изследвания  д-р  Елена  Немировская на  тема 
"Развитието на гражданското общество в Русия". В срещата участваха дипломати от 
МВнР и курсисти от Дипломатическия институт, който бе организатор на събитието. 
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02.09.2011 г. Състоя се публична лекция на  д-р Еди Малока, специален съветник на 
министъра на международните отношения и сътрудничеството на Република Южна 
Африка –  Маите  Нкоана-Машабане,  организирана  от  Дипломатическия  институт, 
Атлантическия клуб и Посолството на Р Южна Африка в България. Събитието се състоя в 
хотел  “Шератон”,  където  присъстваха  представители  на  дипломатическия  корпус, 
политици, студенти и медии.

28.07.2011  г.  Публична  лекция  на  г-н  Джон  Аштън,  специален  представител  по 
промените  на  климата  на  министъра  на  външните  работи  на  Великобритания,  на 
тема „Климатичните промени като ключов въпрос на външната политика”

28.06.2011  г.  Публична  лекция  на  министъра  на  външните  работи  на  Република 
Косово  г-н  Енвер  Ходжай,  на  тема  „Процесът  на  изграждане  на  държавата  и 
европейската перспектива на Косово”

07.06.2011  г.  Публична  лекция  на  проф.  д-р  Джоузеф  Мифсуд,  ректор  на  Евро-
средиземноморския  университет  (Порторож,  Словения),  на  тема  „Политиката  на 
съседство на ЕС: южната и източната перспектива”

05.05.2011 г.  Публична лекция на  Бан Ки Мун, генерален секретар на ООН,  на тема 
"Светът: следващите 20 години".

25.03.2011 г. Публична лекция на Посланика на Кралство Саудитска Арабия в България 
и Гърция Н.Пр. г-н Салех Мохамед ал-Гамди, на тема “Саудитската външна политика – 
политика на принципи”.

11.02.2011  г.  Публична  лекция  на  г-н  Алекс  Алексиев,  експерт  по  международна 
сигурност и радикален ислям в Хъдсън институт, Вашингтон, на тема  „Идеология на 
ислямизма”.

2. МЕДИИ, РАДИОРУБРИКА

През  м.  декември  2011  г.  Дипломатическият  институт  възобнови  радиорубриката 
„Професия  дипломат”  по  националното  Дарик  радио.  В  съвместното  предаване 
Институтът  представя  новостите  от  своята  дейност,  проекти  и  събития,  както  и 
интервюта  с  чуждестранни  посланици,  акредитирани  в  България,  български 
дипломати, гости на Дипломатическия институт. Наред с изразените експертни мнения 
по  актуални  въпроси  от  областта  на  международните  отношения,  в  рубриката  се 
дискутират  и  предизвикателствата  пред съвременната  дипломация.  Предаването  се 
излъчва всеки понеделник между 14.30 ч. и 15.00 ч. 

Медийни изяви 

02.07.2011  г.  Участие  на  г-жа  Таня  Михайлова,  и.д.  директор  на  Дипломатическия 
институт,  в  обзорното  политическо  предаване  "Седмицата"  на  ДАРИК  РАДИО.  Г-жа 
Михайлова отговори на въпроси по темата "Как се обучават българските дипломати"

10.06.2011 г. Публикуване на интервю във в. „Българска армия” с г-жа Таня Михайлова, 
и.д. директор на Дипломатическия институт, в което тя представя сътрудничеството на 
Дипломатическия  институт  с  Европейския  Колеж по сигурност  и  отбрана  (Брюксел), 
курса по „Военна дипломация” и други дейности на Института.
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18.11.2011 г. В предаването "Денят" на Дарик радио, журналистът Илия Вълков излъчи 
разширен репортаж за открития на 17 ноември курс по „Енергийна дипломация”.

3. Форуми, конференции, инициативи

Като  организатор,  съорганизатор  или  с  участието  на  представители  на 
Дипломатическият институт бяха реализирани следните събития:

Като  организатор,  съорганизатор  или  с  участието  на  представители  на 
Дипломатическият институт бяха реализирани следните събития:

По случай Международния ден на толерантността – 16 ноември, Дружеството за ООН 
в България и Българският евро-атлантически младежки клуб стартираха едномесечен 
фотоконкурс  под  надслов  ''Заедно  в  различията''.  Отбелязването  на  тази  дата  от 
календара  на  ООН  завърши  с  официално  награждаване  на  победителите  от 
фотоконкурса и публична лекция на тема ''Tолерантност и права на човека'', която се 
проведе на 16.12.2011г. в зала „Антарктида” на МВнР. Приветствени слова отправиха 
Соломон  Паси  –  президент  на  Атлантическия  клуб,  Таня  Михайлова  –  директор  на 
Дипломатическия институт  и  Любомир Иванов – генерален директор по глобалните 
въпроси в дирекция „ООН и глобални въпроси” на МВнР. Лекции изнесоха Людмила 
Димитрова -  директор на Държавния културен институт и посланик Иван Гарвалов - 
председател на Дружеството за ООН в България.

На  21  и  22  ноември.2011  г.  в  гр.  Варна,  България,  се  проведе  международна 
конференция  на  тема  „Стратегии  и  политики  на  сътрудничество  в  Черноморския 
регион”.  Конференцията  бе  организирана  от  фондация  „Конрад  Аденауер”, 
Варненският  свободен университет  ”Черноризец храбър”  и  Центърът  за  европейски 
изследвания.  Лекторите  и  участниците  бяха  от  България,  Грузия,  Румъния,  Русия, 
Словакия, Украйна и Франция. Представител на Дипломатическия институт бе г-н Явор 
Иванов, младши експерт в отдел „Публични дейности и сътрудничество”. Програмата 
на конференцията включваше теми като: Действаща програма на ЕС за Черноморския 
регион;  Мрежата  на  неправителствените  организации  в  Черноморския  регион; 
Побратимяване  на  градове  в  ЧР;  Новият  период  на  напредък  за  ЕС  –  2014-2020; 
Резултати и перспективи в рамките на проект „Източните политики на ЕС” и др.

На 15. 11. 2011 г.  в Министерство на външните работи се състоя  дебат, посветен на 
ролята на франкофонията, организиран от Дипломатическия институт при МВнР и под 
егидата на Международната организация на франкофонията. Посланици и дипломати 
от Австрия, България, Гърция, Ливан, Македония, Молдова, Румъния, Франция и Чехия, 
както и представители на Министерски съвет, на Френския културен институт в София, 
на МВнР, участваха в дискусии, посветени на франкофонската солидарност в процеса 
на  европейската  интеграция.  Специално  за  участие  в  конференцията,  гост  на 
Дипломатическия  институт  беше  господин  Яни  Богоевски,  ръководител  сектор 
"Преговори  с  Европейския  съюз"  в  дирекция  "Европейски  съюз"  на  македонското 
Министерство на външните работи.

На 1  ноември 2011 г.  в  Брюксел се  състоя  заседание  на  Борда на директорите на 
Института  на  ЕС  за  изследване  на  сигурността,  председателствано  от  г-н  Алфредо 
Конте, ръководител на направление „Стратегическо планиране” в Европейската служба 
за  външно  действие.  Обсъдени  бяха  проектобюджетът  и  тематичният  план  на 
Института за 2012 г. и Директорът на Института Алваро де Вашконселос представи отчет 
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за дейността за 2010 г. В заседанието участва г-жа Таня Михайлова, и.д. директор на 
Дипломатическия институт в качеството си на национален представител на България в 
Борда на директорите.

На  21.10.2011  г.  в  НДК  бе  открито  петото  издание  на  Mеждународно  изложение 
„Образование  без  граници”.  Официално  приветствие  по  време  на  събитието  бе 
отправено от г-жа Таня Михайлова, и. д. директор на ДИ. Тя подкрепи инициативата и 
от  името  на  българския  външен  министър  г-н  Николай  Младенов  и  поздрави 
организаторите за високия професионализъм и упорита работа.

В края на месец октомври Дипломатическият институт,  съвместно с Международната 
организация на франкофонията, организира  конкурс за есе на френски език  на тема 
„Каква  връзка  правите  между  понятията  франкофония  и  Европейска  политика  за 
развитие”. Участие взеха млади франкофони – ученици и студенти от български учебни 
заведения, като печелившият - Венислава Георгиева – спечели тридневно посещение в 
Париж. На 14 и 15 ноември т.г. тя посети централите на МОФ и ЮНЕСКО и се срещна с 
ръководни служители на двете международни организации. По време на разговорите 
й  с  Мишел  Грегоар  -  съветник  по  езиците  и  културата  в  кабинета  на  Генералния 
секретар  на  МОФ,  Имма  Тор  Фос  –  заместник-директор  по  френския  език,  Лоранс 
Арнод - специалист в дирекцията за устойчиво развитие, Венислава бе придружавана 
от Мария Шопова,  съветник по културните въпроси и франкофонията  в  българското 
посолство във Франция.Останалите отличени участници бяха поканени да присъстват 
на 15 ноември 2011г. в конференция-дебат за дипломати франкофони от Р България, Р 
Сърбия, Р Македония и други франкофонски държави представени в София.

В периода 26-28 септември 2011 г. в Бостън, САЩ, се състоя  39-та годишна среща на 
директорите  на  дипломатически  институт  и  академии.  Срещата  традиционно  се 
организира  от  Виенската  дипломатическа  академия  и  Университета  в  Джорджтаун. 
Домакин тази година беше Университетът Тъфтс - Fletcher School of Law and Diplomacy. 
От  страна  на  ДИ  в  срещата  участва  г-жа  Таня  Михайлова,  и.д.  директор  на  ДИ.  В 
програмата и дискусиите участваха над 90 представители от над 50 държави от целия 
свят.  Темите  включваха  „Регионално  сътрудничество  и  дипломатическо  обучение”, 
„WikiLeaks и дипломатическите доклади”, „Дипломацията в ерата на преход” и други. 
Срещата бе открита от ректора на Fletcher School посланик Стивън Босуърт, специален 
представител на САЩ за Северна Корея.

На 27 и 28 юни 2011 г. в Париж се състоя деветия Евро-китайски форум, посветен тази 
година  на  „Новият  хуманизъм  в  глобализиращия  се  свят”.  Форумът  се  проведе  в 
сградата  на  ЮНЕСКО  в  Париж.  В  откриването  участваха  Ханс  д’Орвил,  заместник 
генерален  директор  на  ЮНЕСКО  и  Романо  Проди,  бивш  председател  на  ЕК.  Бяха 
прочетени  поздравления  от  Жак  Ширак,  бивш  президент  на  Франция,  а 
поздравлението от г-жа Кристалина Георгиева, евромисар по хуманитарната помощ и 
външните  отношения  на  ЕК,  беше  прочетено  от  Таня  Михайлова,  и.д.  директор  на 
Дипломатическия  институт.  Генералният  директор  на  ЮНЕСКО  г-жа  Ирина  Бокова 
направи видеообръщение към форума.

На 23 и 24 март 2011 г. в Мюнхен се състоя международна конференция „Сигурност за 
глобализирания  свят:  европейският  отговор”,  организирана  от  Нов  политически 
форум  (Горбачов  Форум)  и  Дружеството  за  външна  политика  –  Мюнхен.  В 
конференцията  участваха  52  високопоставени  и  изявени  представители  от 
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политическите среди и медиите - Михаил Горбачов, Лорд Оуен, Ханс Бликс, Тео Вайгел, 
Турки  Ал  Фейзал,  Йон  Илиескиу,  Месут  Йалмъз,  Мишел  Рокар,  Юбер  Ведрин,  У 
Дзянмин  и  др.  Г-жа  Таня  Михайлова,  и.д.  директор  на  Дипломатическия  институт 
участва с доклад във втория панел на третата пленарна сесия, посветен на отношенията 
на Европа с останалия свят, акцентирайки върху Черноморския регион. 

На  9  и  10  февруари  т.г.  в  Брюксел  г-жа  Таня  Михайлова,  и.д.  директор  на 
Дипломатическия  институт  участва  в  международна  конференция,  посветена  на 
последиците от приемането на Лисабонския договор и годишнината от встъпване в 
длъжност на комисията Барозу II. Организатори на конференцията на високо равнище 
бяха Бюрото на политическите съветници на председателя на ЕК, Правната служба на 
Европейската комисия и Дирекция „Образование и култура” (ЕК).  Конференцията бе 
открита с реч на председателя на Комисията Жозе Мануел Барозу, която бе последвана 
от изказвания на комисари, членове на Европейския парламент, експерти в областта на 
правосъдната система и представители на академичните среди. Акцентът бе поставен 
върху  пост-Лисабонската  архитектура  в  областта  на  външната  политика  на  ЕС, 
вътрешния институционален баланс в изготвянето на законите на Съюза и системата на 
ЕС за правна защита според Лисабонския договор.

Други

На 5-ти октомври 2011 г. в Центъра за култура и дебат „Червената къща” представители 
на  библиотеката  на  Дипломатическия  институт  взеха  участие  в  дебат,  посветен  на 
Националната  кампания  за  възраждане  на  библиотеките.  Основните  акценти  бяха 
свързани с изискване за спазване правата на българските граждани за равен достъп до 
информация, знание и образование.

На  21.11.2011  г.  ръководството  на  Дипломатическия  институт  се  срещна  с 
представители на  Студентския клуб на политолога към Софийски университет  “Св. 
Климент Охридски” и на Регионалния център за евроатлантически инициативи. Повод 
за срещата беше предстоящ студентски дебат на тема “Защо НАТО има значение за 
мен”, предвиден да се състои на 28.11.2011 г. от 17.00 часа в новата конферентна зала 
на СУ. В дискусията бяха засегнати въпроси, свързани с техниките за водене на дебат и 
общоприетите правила при организирането на подобни събития. Г-жа Таня Михайлова, 
и.д.  директор  на  Дипломатическия  институт,  запозна  студентите  с  дейността  на 
Института и сподели своя опит в сферата на публичната дипломация.

На 29.11.2011 г. в рамките на програма „Отворени врати” на Дипломатическия институт 
на посещение в МВнР бяха  студенти от Югозападния университет „Неофит Рилски”. 
Студентите от специалност „Международни отношения” и „Европеистика” имаха среща 
с г-жа Таня Михайлова, и. д. директор на Дипломатическия институт и с г-жа Биляна 
Дечева,  началник-отдел  „Обучителни  програми  и  проекти”.  По  време  на  срещата 
студентите бяха запознати с работата и структурата на ДИ и МВнР, със стажантската 
програма  на  Института  и  получиха  практически  съвети  в  каква  посока  да  насочат 
усилията си за да бъдат по-добри кандидати за работа във външното ведомство. По 
време  на  посещението  студентите  разгледаха  сградата  на  Министерството, 
библиотеката на ДИ и скулптурния парк на МВнР.

На  15  декември Дипломатическият  институт  учреди  Алумни клуб,  в  който  участват 
всички  възпитаници  в  Основния  дипломатически  курс,  в  курса  за  дипломати  от 
средната  кариера  и  курса  по  Консулска  дипломация.  В  своето  приветствие  към 
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присъстващите    г-жа Таня Михайлова, съобщи, че броят на участниците в клуба според 
статистиката на Института наброява към края на 2011 г. 589 възпитаници на трите вида 
курсове. Общият брой на обучените от Института за 8-те години на неговата дейност 
във  всички  видове  специализирани  и  езикови  курсове  е  2803  обучаеми. Всеки  от 
членовете  на  клуба  получи  значка,  маркираща  неговата  принадлежност.  Г-жа 
Михайлова покани всички участници да следят развитието на Института на страницата 
във Facebook и чрез предаването „Професия дипломат”, излъчвано по Дарик радио.

4. Издателска дейност

Беше  издаден  поредният  шести  брой  на  списание  „Дипломация”, което   включва 
публична  лекция  на  ГС  на  ООН  Бан  Ки  Мун  на  тема  „Светът  през  следващите  20 
години”,  както  и  статии  на  проф.  Душан  Сиджански  (посветена  на  Лисабонския 
договор), Н. Пр. Лешек Хензел (Вишеградската група), Н. Пр. Исмаил Арамаз (Бъдещето 
на  междукултурните  отношения  през  21–ви  век),  проф.  Динков  Динков 
(Международните  отношения  в  информационната  ера),  доц.  д-р  Камен  Лозев  (за 
Джордж  Кенан),  Алекс  Алексиев  (Идеологията  на  ислямизма),  Поля  Рачалова 
(Енергийната политика на Европа). Списанието също така представя две разработки на 
участници  в  Десетия  курс  по  дипломация,  посветени  Сърбия  в  процеса  на 
евроинтеграция  и  на  БРИК.  В  списанието  е  представено  и  сътрудничеството  на 
Дипломатическия  институт  с  Европейския  колеж  за  сигурност  и  отбрана  на  ЕС. 
Списанието е двуезично, на български и английски език, автори на статиите са както 
изявени  български  и  чуждестранни  дипломати  и  интелектуалци,  така  и  млади 
специалисти.  То  се  предоставя  на  множеството  партньори  на  Института,  които  го 
посрещат с всепо-голям интерес.

В началото на годината в Института по балканистика при БАН бе представен сборника 
„Европа:  народи  и  граници  (Версайският  мир  и  неговото  наследство)”. Книгата 
съдържа статии от проведения през м. ноември 2009 г. международен научен форум, 
посветен  на  90-годишнината  от  сключването  на  мирните  договори  след  края  на 
Първата световна война, организиран със съдействието на Дипломатическия институт.

На  11  април  т.г.  бе  представен  аналитичния  сборник  „Енергийна  дипломация”. 
Изданието съдържа лекциите от проведения през м. октомври 2010 г. eдноседмичен 
курс по Eнергийна дипломация.   

В края на годината беше подготвен и издаден сборник  „Европейската перспектива и 
регионално  сътрудничество  в  Югоизточна  Европа”. Изданиетео  е  двуезично  и 
съдържа текстове, свързани с регионално сътрудничество и анализи на евпорейските 
перспективи  пред  държавите  от  Югоизточна  Европа  и  гледната  точка  на  България. 
Първото издание по същата тема беше през публикувано през 2009 г. Принципът на 
подбор  на  автори  и  теми  в  изданията  е  обвързан  с  обучителните  програми  на 
Института по актуални въпроси на Югоизточна Европа.  Авторите са водещи български 
експерти в областите на регионалното сътрудничество и политическите тенденции на 
Балканите. Целта на изданията e да подпомагат провеждането на различните курсове и 
семинари  за  повишаване  на  квалификацията  на  служителите  от  МВнР  и  на  чужди 
дипломати.  Издадените  текстове  представляват  реален  български  и  международен 
принос към анализа на външнополитическите процеси и тенденции в региона. 
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През 2011 г. Дипломатическият институт продължи сътрудничеството си със списанието 
„Български дипломатически преглед”, в което се отразяват събития, организирани от 
Института и се публикуват статии и материали от неговата дейност.

5. Библиотека

През 2011 г. в библиотеката на ДИ са постъпили 118 нови библиотечни документа – 89 
нови книги, 15 книги по франкофонския проект и 14 книги от дарение.

В края на 2011 г. библиотеката на ДИ се абонира за 15 чужди периодични издания, от 
които  13  на  английски,  1  на  немски  и  1  на  руски  и  20  българска  периодика.  По 
франкофонския проект библиотеката на ДИ се абонирала за 11 заглавия от френската 
периодика.

През първата половина на 2011 г. беше направена актуализация на софтуерния пакет за 
библиотечна  автоматизация  e-Lib,  с  който  библиотеката  работи.  Новият  модул 
позволява аналитична обработка на статии от периодични издания и сборници, както и 
на рецензии и части от книги. Бе направена актуализация на електронния каталог на 
библиотеката,  който е  достъпен през  интернет  сайта  на  Дипломатическия  институт, 
като  през  него  вече  освен  до  книгите,  читателите  имат  достъп  и  до  аналитичните 
описания на статиите от периодични издания. 

http://diplom.ilib.primasoft.bg/index_bg.aspБиблиотеката  на  ДИ  поддържа  Електронен 
каталог - Книги, който е достъпен чрез интернет-страницата на Института. Базата данни 
обхваща  заглавия  в  областта  на  международните  отношения,  европейската 
интеграция, въпросите на сигурността, международните организации, дипломацията, 
правото,  историята,  социологията,  политологията,  икономиката  и  др.,  постъпили  в 
библиотеката от 2004 г. досега. 

Бе  продължен  абонаментът  за  базата  с  данни EBSCO,  която  е  мултидисциплинарна 
научна база данни с пълнотекстов достъп до повече от 8500 списания, 7500 от които с 
висока научна стойност (peer-reviewed). Базата предлага и достъп до ниво “резюме” за 
още над 12500 заглавия.

Регулярно в библиотеката се провеждат разнообразни библиотечно –информационни 
събития. Основните и по- значими за 2011 г. са:

- Отбелязване  на  Деня  на  славянската  писменост  и  култура  –  24  май, 
Националната библиотечна седмица и Денят на библиотечния специалист. Честването 
беше  разделено  по  дни,  в  рамките  на  една  седмица,  състоящо  се  от  различно 
мероприятие всеки ден. 

- Отбелязване на Европейския ден на езиците – 26 септември, като „Седмица на 
езиците” с изложба.

- В библиотеката се организират кръгли маси и дебати, като основни участници са 
стажантите на ДИ.

6. Интернет-страница и информационно обезпечаване

За  осигуряване  присъствието  на  Дипломатическия  институт  във  виртуалното 
информационно  пространство, създадената  през  2004  г.  интернет-страница  на 
Института  продължи  да  бъде  активен  източник  на  информация  за  обществеността 
относно неговата дейност.
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Версиите  на  английски  и  френски  език  на  страницата  на  Института  бяха  регулярно 
допълвани с новини и друга информация. Страницата на френски език се поддържа с 
помощта на проект с Международната организация на Франкофонията.   

В  рубриката  „Анализи”  на  интернет-страницата  на  Дипломатическия  институт  беше 
публикуван един анализ на курсист от Десетия курс по дипломация за стажант-аташета 
на тема „Организацията на американските държави: роля и проблеми”.

В  рубриката  „Анализи”,  на  интернет  страницата  на  Дипломатическия  институт,  е 
достъпно  и  изследването  на  известния  български  специалист  по  проблемите  на 
политическия ислям и международните отношения в арабския свят – проф. Владимир 
Чуков. Темата е „Политическият ислям и арабската пролет”.

Също така като нова инициатива беше представена и официална интернет страница на 
Дипломатическия институт във Фейсбук (Facebook), която има за цел да достигне до 
още по-голяма аудитория и да информира за дейността на института.

Дипломатическият институт започна нова рубрика „Анотации” в раздел „Библиотека” 
на своята интернет страница. Тя има за цел популяризирането на богатия библиотечен 
фонд на Института пред служителите на Министерството на външните работи, както и 
улесняването  на  достъпа  до  него  за  външни  лица  –  изследователи,  експерти  и 
студенти. Първите резюмета бяха на книгите „Двадесет години, които разтърсиха света. 
От Берлин до Пекин.”  на Тиери дьо Монбриал и  „Завръщането на историята и краят на 
мечтите”на Робърт Кейган. 

7. Програма стаж в дипломатическия институт

Тази  програма  е  въведена  още  със  създаването  на  Института  и  има  за  цел  да 
подпомогне участниците в нея да придобият конкретни, практически умения и опит в 
реална  работна  среда.  В  рамките  на  стажа  си  студентите  имат  възможност  да  се 
запознаят с естеството на работата на Дипломатическия институт и да се ориентират 
при избора на професионалната си реализация. Стажантите са студенти от български 
университети  (СУ  „Климент  Охридски”,  УНСС,  НБУ,  ЮЗУ  и  др.)  и  чуждестранни 
университети -  основно от университети  във Великобритания,  Германия и Франция. 
През 2011 г. броят на стажантите, преминали стажантската програма е 78. 

ІІІ. Сътрудничество

Бяха реализирани редица договорености с български и чуждестранни партньори, което 
позволи разширяването на контактите и бъдещото взаимодействие по основните за 
Института дейности. 

1. Сътрудничество в страната  

През 2011 г. Дипломатическия институт продължи да  партнира успешно в различните 
свои дейности с държавни институции, университети, неправителствени организации, 
медии и бизнес сектора. Сред тях бяха Министерство на отбраната, Министерство на 
вътрешните работи, БАН, СУ „Кл.Охридски”, УНСС, НБУ, ЮЗУ „Неофит Рилски” и други 
университети  в  цялата  страна,  Европейския  институт,  Атлантическия  клуб  и  много 
други.   
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2. Международно сътрудничество 

Планирането  и  провеждането  на  международната  дейност е  същностна  част  от 
реализирането на целите и задачите на Дипломатическия институт. При разширяването 
на мрежата през предишните години се задълбочиха вече сключени партньорства и се 
търсиха  нови  контакти.  Бяха  реализирани  нови  международни  сътрудничества с 
чуждестранни  партньори,  което  позволи  разширяването  на  контактите  и  бъдещото 
взаимодействие по основните за Института дейности. 

Сътрудничество с европейски държави

Словения,  07.06.2011 г. Подписване  на тригодишен Меморандум за сътрудничество 
между  ДИ  и  Евро-Средиземноморския  университет  (EMUNI).  Бяха  обсъдени  и 
съвместни проекти както в  областта  на  обучението (курсове,  семинари,  размяна на 
лектори),  така и в областта на публичните дейности (публични лекции, кръгли маси, 
международни  конференции).  Евро-Средиземноморският  университет  е 
международна  институция  за следдипломна  квалификация и  проучвания  в области, 
пряко  свързани  с  въпросите  на  евро-средиземноморското  пространство.  EMUNI  се 
финансира от частни, държавни инвеститори и от европейския бюждет. 

Украйна,  06.06.2011  г.  Работна  среща  с  Н.  Пр.  д-р  Микола  Балтаци,  Извънреден  и 
пълномощен  посланик  на  Украйна  в  България  –  с  договорено  сътрудничество  за 
организиране на публични лекции и обмен на делегации.

Швейцария,  13.05.2011  г.  Подписване  на  нов  тригодишен  Меморандум  за 
сътрудничество  между  ДИ  и  Европейския  културен  център  в  Женева,  Швейцария, 
според  който  двете  страни  ще  развиват  сътрудничество  основно  в  областта  на 
публичната  дипломация.  Станалият  вече  традиционен  съвместен  конкурс  за  есе  за 
студенти, свързан с европейска тематика, ще се проведе през 2012 г.

Германия,  14.03.2011  г.  Подписване  на  нов  тригодишен  Меморандум  за 
сътрудничество  между  Дипломатическия  институт  и  Фондация  „Ханс  Зайдел”, 
Германия.  Страните  се  договориха  да  си  сътрудничат  при  организиране  на 
международни  конференции,  семинари  и  други  публични  събития,  посветени  на 
регионалната  сигурност,  енергийната  дипломация  и  други  актуални  въпроси  от 
областта на международните отношения.

Сътрудничество със страни извън европейския континент

САЩ

Беше осъществено посещение в САЩ в периода 11 – 18.07.2011 г.  на делегация на 
Дипломатическия  институт  по  програма  "International  Visitor  Leadership  Program  - 
Foreign Policy  Education"  на Държавния департамент.  Това беше първо посещение в 
САЩ на представители на Института от неговото създаване. Най-ползотворната част от 
програмата бяха срещите и презентациите във Foreign Service Institute американският 
аналог на Дипломатическия институт. Във Вашингтон делегацията проведе срещи и с 
представители на Националния демократически институт, Националния републикански 
институт, Elliot School on International Affairs към Университета "Джордж Вашингтон" и 
Библиотеката  на  Конгреса.  В  Ню  Йорк,  със  съдействието  на  Постоянното 
представителство на България в ООН, групата посети седалището на ООН. Там бяха 
организирани  срещи  и  с  представители  на  две  неправителствени  организации  за 
външнополитически анализи - International Crisis Group и The United Nations University.
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На  27.04.2011  г.  беше  подписан  меморандум  за  разбирателство  с  Националния 
демократически институт на САЩ. Планираните общи инициативи за сътрудничеството 
в областта на обучението и проучвателните посещения на официални лица е поверено 
на Дипломатическия институт.

На  25.07.11  г.  МВнР  посетиха  група  отличили  се  студенти  от  САЩ  по  програмата 
„Семестър на море”, която се провежда на борда на плаващия университетски кампус 
на  кораба  „MV  Explorer”,  акустирал  в  гр.  Варна.  В  рамките  на  своето  посещение, 
студентите  имаха  с  среща  с  г-жа  Весела  Чернева,  говорител  на  МВнР,  г-н  Христо 
Гуджев,  директор на дирекция „Америка” и г-жа Таня  Михайлова,  и.д.  директор на 
Дипломатическия институт, които им разказаха повече за работата на министерството 
и външната политика на България. След срещата студентите разгледаха официалните 
зали и различните предмети на изкуството, разположени в сградата на МВнР.

Япония 

На  29.07.2011  г.  се  проведе  среща  с  проф.  Масахиро  Хориe,  вицепрезидент  на 
Националния  институт  за  политически  науки  на  Япония,  относно  предложение  за 
участие  на  български  дипломат  в  програмата  за  обучение  на  млади  лидери  на 
японския институт.

Кралство Саудитска Арабия 

На  06.06.2011  г.  беше  подписана  Програма  за  сътрудничество  с  Института  за 
дипломатически изследвания към Министерството на  външните работи  на Кралство 
Саудитска Арабия.

В началото на месец декември по покана на Института за дипломатически изследвания 
към МВнР на Кралство Саудитска Арабия във Форума „Заливът и светът”, проведен в 
Рияд, участва г-жа Таня Михайлова, и.д. директор на Дипломатическия институт. Във 
Форума  взеха  участие  представители  на  правителствата  на  страните  от  Арабския 
полуостров и Персийския залив,  ЕС,  Центарална и Източна Азия,  Латинска Америка, 
Африка,  както и на руски и  американски тинк-танкове,  водещи световни енергийни 
компании, научни и експертни кръгове и др.

Тайланд 

На 07.04.2011 г. се проведе среща с представители на Института за външна политика 
„Саранром”-Тайланд.  Беше  обсъдено  бъдещо  сътрудничество  между  институтите, 
както и възможността за организиране на съвместни инициативи.

Корейска народно-демократична република (КНДР) 

На 10.10.2011 г. се проведе среща с Н. Пр. г-н Зу Уанг Хуан, извънреден и пълномощен 
посланик  на  Корейската  народно-демократична република в  България  с  договорена 
обмяна на опит в сферата на дипломатическото обучение.

Азербайджан

На  14  ноември  2011  г.  в  Баку,  Азербайджан,  бе  подписан  меморандум  за 
сътрудничество  между  Диполоматическия  институт  към  Министъра  на  външните 
работи на Република България и Дипломатическата академия към Министерството на 
външните  работи  на  Република  Азербайджан.  От  българска  страна  официалният 
документ  бе  подписан  от  заместник-министъра  на  външните  работи  на  Република 
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България  Константин  Димитров,  а  от  страна  на  Дипломатическата  академия  на 
Азербайджан от заместник-министъра на външните работи на Република Азербайджан 
Хафиз  Пашайев.  Със  сключването  на  меморандума  между  двете  институции  се 
създават  благоприятни  условия  за  активизиране  на  контактите  и  насърчаване  на 
ползотворно сътрудничествто в сферата на дипломатическото обучение.

Международни организации

На 27.06.2011 г. по време на работна среща в Париж с г-н Стефан Лопез, Представител 
на  Генералния  секретар  на  Международната  организация  на  Франкофонията, 
представители  на  ДИ  обсъдиха  конкретни  съвместни  дейности  по  одобрения 
Франкофонски проект на ДИ за 2011 г.

ІV. Проектна дейност

През  2011  г.  бяха  подготвени  и  одобрени  два  проекта  пред  международни 
организации  –  Международната  организация  на  Франкофонията и  Централно 
европейската  инициатива.  (През  м.  април  2010  г. бе  сключен  втори  тригодишен 
Договор  за  сътрудничество  между  Дипломатическия  институт  и  Международната 
организация на Франкофонията.)

В дейностите по първия проект се включват ежегодните курсове по френски език на 
служители на МВнР, попълване каталога на библиотеката с издания на френски език, 
предвидените за началото на есента – конкурс за студентско есе на френски език и 
семинар на български, сръбски и македонски дипломати франкофони по въпросите на 
евроинтеграцията. 

През месец юли по проекта беше представена и възможността за кандидатстване за 
стипендиите „Йожен Йонеску” 2011/2012 г. Програмата си поставя за цел 
финансирането на научно- изследователската дейност на млади изследователи 
франкофони.

Българският дипломатически институт, заедно със своя партньор, представителството 
на фондация “Ханс Зайдел” в България бяха одобрени за реализирането на 24-месечен 
проект със заглавие “Западните Балкани: сближаване с ЕС. Повишаване на капацитета 
на  държавните  институции  с  цел  да  отговори  на  съвременните  интеграционни 
предизвикателства”. Проектът ще стартира през септември 2011 г. и ще приключи през 
септември 2013 година. Обхватът му е регионален и освен България участие ще вземат 
и  следните  Балкански  страни-реципиенти: Република  Сърбия,  Черна  гора,  Босна  и 
Херцеговина  и  Република  Македония. Предложеният  проект  се  състои  от  четири 
самостоятелни  обучителни  семинара, проведени  от  Дипломатически  институт  във 
всяка една от  четирите страни-реципиенти.  Четирите семинара ще бъдат сходни по 
съдържание и очаквани резултати, и ще бъдат насочени към 120 държавни служители, 
заемащи висши длъжности в държавната администрация на съответните страни, по-
конкретно  към  занимаващите  се  с  въпроси,  свързани  с  европейската  интеграция, 
регионалното сътрудничество и икономическото развитие. 

Проект „Зимно училище”

От  2006  г.  в  сътрудничество  с  Фондация  "Ханс  Зайдел",  БДИ  ежегодно  провежда 
семинар  под  надслов  "Зимно  училище  по  дипломация",  в  който  участват  млади 
дипломати  от  Балканите  и  страните  от  Черноморския  регион:  Албания,  Армения, 
Азербайджан, Босна и Херцеговина, България, Грузия, Косово, Македония, Молдова, 

71



Румъния, Сърбия, Черна гора, Украйна, Хърватска, Турция, Гърция, Русия. През 2006 г. 
първото  издание  на  "Зимно  училище"  е  финансово  подкрепено  от  ЦЕИ.  По  случай 
петото, юбилейно издание, през 2010 г., млади дипломати от всички страни членки на 
ЕС бяха поканени да вземат участие в семинара. От гледна точка на натрупания опит до 
този  момент,  Зимното  училище  се  оказва  ефективна  форма  на  обучение  за  млади 
дипломати от региона, както и платформа за плодотворни дискусии и насърчаване на 
диалога между различните участници на международната сцена.

Показатели за изпълнение на Програма 3

Ползи/ефекти:  

Показатели за изпълнение Мерна единица
Актуализиран план

2011 г.
Изпълнение

2011 г

1. Осъществени проекти/инициативи по 
Комуникационната стратегия на 
Република България за ЕС.

Брой 35 42

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

Брой 24 28

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

Брой 26 28

4. Информационни дейности и 
продукти, насочени към основните 
партньори.

Брой 28 29

5. Изготвени дългосрочни 
външнополитически 
концепции/стратегии по държави, по 
региони или по политики

Брой 4 2

6.  Служители  от  МВнР,  обучавани  в 
програми на Дипломатическия институт

Брой 70 109

7. Обучени чуждестранни дипломати в 
Дипломатическия институт

Брой 30 43

8.  Служители  от  Дипломатическата 
служба,   преминали  чуждоезиково 
обучение

Брой 130 124

9. Държавни служители с владеене най-
малко  на  един  чужд  език  /чл.  27  от 
ЗДиплС/

% 98 98

10. Работници и служители с ползване 
най-малко на един чужд език /чл. 27 ал. 
3 от ЗДиплС/

% 75 80

11.  Подготвени  национални  и 
международни  конференции  у  нас  по 
основни външнополитически теми.

Брой
Участници

3
350

9
1000

Информация за наличността и качеството на данните 
- Отчетите  за  дейността  на  Министерството  на  външните  работи  и  на 
задграничните представителства.
- Отчет за изпълнението на годишната Работна програма на Международния план 
на Комуникационната стратегия на Р България за ЕС.
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- Отчет за дейността на Държавния културен институт.
- Публикации на сайта на Държавния културен институт и информационен портал 
“Bulgariaabroad”.
- Отчет за дейността на Дипломатическия институт.
- Публикувани резултати от изследвания на Евробарометър

Отчет за разходите по Програма 3

№ Програма 3 - "Публична дипломация" Закон 2011 г. Уточнен 
план 2011 г.

Отчет към 
31.12.2011 г.

І. Общо ведомствени разходи: 741 426 1 229 709 1 172 288
    Персонал 407 138 418 045 398 315
    Издръжка 334 288 781 514 744 532
    Капиталови разходи 0 30 150 29 441
1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК: 741 426 1 229 709 1 172 288
    Персонал 407 138 418 045 398 315
    Издръжка 334 288 781 514 744 532
    Капиталови разходи  30 150 29 441
2 Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и 

сметки
0 0 0

 Администрирани разходни параграфи **    
ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0 0 0
     
ІІІ. Администрирани разходни параграфи по други бюджети, 

фондове и сметки
0 0 0

     
 Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): 0 0 0
     
 Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 741 426 1 229 709 1 172 288
     
 Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 741 426 1 229 709 1 172 288
 Численост на щатния персонал 31 31 26
 Численост на извънщатния персонал    

Програма 4 „Външна политика и многостранна дипломация”

Цели

Целта на тази програма е  външната политика на  правителството,  която се планира, 
организира,  провежда  и  отчита  от  министъра  на  външните  работи  с  помощта  на 
министерството,  да  се  управлява  на  основата  на  единни  политически  указания, 
утвърдени общи принципи и специфични позиции и координирани,  целенасочени и 
системни действия. По този начин външнополитическата дейност на правителството ще 
произвежда очаквания ефект за общата политика на правителството, за икономиката, 
финансите  и  туризма,  за  националната  сигурност,  за  възможностите  българите  да 
развиват своите дейности в чужбина и за българските общности в други държави.  
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Основните елементи на този ефект ще се получат при реализиране на следните цели:

Двустранни и регионални отношения

− Реализиране  на  външнополитическите  цели  и  приоритети  на  България  чрез 
развитие  и  поддържане  на  мрежа  от  двустранни  отношения  и  по-нататъшно 
задълбочено  развитие  на  добросъседство  и  на  равноправно  взаимноизгодно 
сътрудничество;

− Поддържане  и  развитие  на  стратегически  партньорства  и  приятелски 
взаимноизгодни  отношения  с  най-важните  за  България  съюзнически  държави 
включително  чрез  провеждане  на  Съвети  за  сътрудничество  на  високо  равнище  и 
съвместни заседания на Министерските съвети; 

− Поддържане  на  активен  културен,  научен  и  образователен  обмен, 
разпространение  на  постиженията  на  България  (практическите  дейности  са  по 
Програма 3).

− Пълноценно  използване  на  възможностите,  произтичащи  от  членството  на 
България в международни и регионални организации за обогатяване и разширяване на 
формите на двустранното ни сътрудничество

− Защита на интересите на българските общности в чужбина, укрепване на тяхното 
присъствие, създаване на благоприятни условия за тяхното пребиваване – откриване 
на български училища, културни центрове, български църкви и др. 

Насърчаване  на  стабилността  и  сътрудничеството  в  Югоизточна  Европа  и  
Черноморския регион 

− Превръщане на Югоизточна Европа и разширения Черноморски регион в зона на 
сигурност  и  стабилност,  демократично  развитие  и  социално-икономически 
просперитет;

− Повишаване на ефективността на участието във формулирането и осъществяването 
на политиката на ЕС и НАТО в Югоизточна Европа и разширения Черноморски регион;

− Повишаване  на  активността  при  отстояване  на  българските  интереси  при 
утвърждаването и реализирането на регионални политики и проекти и утвърждаването 
на България като фактор в региона чрез участието й в Източното партньорство (ИП), 
Черноморската синергия (ЧС) и преговорите за асоцииране с ЕС на Украйна, Молдова, 
Грузия, Армения и Азербайджан; 

− Подобряване на ефективността на участието на България в регионалните формати - 
ЧИС, ПСЮИЕ, СРС, ПДС, тристранни срещи - като част от политиката ни в Югоизточна 
Европа  и  в  разширения  Черноморски  регион,  с  цел  укрепване  на  доверието, 
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стабилността  и  сигурността  в  региона,  като  предпоставка  за  икономически  растеж, 
конкурентоспособност и просперитет;

− Успешно  изпълнение  на  функциите  на  Посолство  на  НАТО  за  контакт  (CPE)  в 
Молдова за периода 2011–2012 г. включително.

Европейски съюз и НАТО

− Активно участие в реализирането на политиките на ЕС и НАТО чрез: Осигуряване на 
единни  национални  позиции  в  институциите  и  органите  на  ЕС  и  НАТО;  Ефективно 
участие  и  провеждане  на  интересите  на  България  на  всички  нива  на  процеса  на 
взимане на решения по политиките на ЕС и НАТО; Координация с държавите-членки на 
позиции по актуални въпроси от дневния ред на ЕС и НАТО, които са от интерес за 
България;

− Пълноценно оползотворяване на възможностите,  предоставяни от членството на 
България в ЕС и НАТО в политически, икономически, финансов, на сигурност, културен 
и общностен аспект;

Обща външна политика и политика за сигурност на ЕС (ОВППС)

− Ефективно участие на България на всички нива на процеса на взимане и прилагане 
на решенията в областта на Общата външна политика и политика за сигурност на ЕС;

− Възможно най-висока степен на реализация на българските външнополитически 
приоритети  в  процеса  на  преговори  за  взимане  на  решения  по  ОВППС  на  ЕС, 
включително при прилагането на нейните конкретни инструменти;

− Даване на национален принос при формирането на Общата политика за сигурност 
и отбрана (ОПСО) в съответствие с националните  приоритети и с интересите и целите 
на ЕС за глобална роля в международните отношения;

Икономическа дипломация

− Насърчаване на българския експорт на пазарите на и извън ЕС; 

− Привличане на чужди инвестиции в българската икономика;

− Насърчаване  на  междуправителственото  сътрудничество  в  икономическата, 
социалната, културната, научно-техническата и хуманитарната област;

Многостранна дипломация

− Ефективно членство на България в дейността на органите, програмите и фондовете 
на  ООН,  специализираните  агенции  към  ООН,  международните  икономически  и 
финансови организации(СБ, МВФ, ЕЦБ, ЕБВР, ЕИБ, ОИСР); 
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− Използване на наличните и текущо разработваните в съответните международни 
организации  експертиза,  знания  и  предоставяните  от  тях  услуги  в  конкретните 
специализирани области на тяхната дейност;

− Използване на предоставяните от международните организации възможности за 
разработване и прилагане на общи правила, норми и стандарти с цел хармонизация и 
стандартизация  на  международната  практика  по  въпроси  и  дейности,  изискващи 
многостранно сътрудничество;

− Съблюдаване  и  изпълнение,  съвместно  със  заинтересованите  български 
ведомства,  на  международно  поетите  от  България  задължения,  произтичащи  от 
многостранни  конвенции  и  споразумения,  администрирани  от  ООН  и  от  други 
международни организации, както и от резолюции на органите на ООН;

− Участие  в  международния  диалог  по  актуални  въпроси  на  международното 
сътрудничество  и  засилване  на  ролята  на  България  в  системата  на  ООН  и  на 
международните организации, работещи в икономическата, социалната, културната и 
научно-техническата области; 

− Разширяване  на  участието  на  България  в  Организацията  за  икономическо 
сътрудничество и развитие, вкл. бъдещо членство на страната ни в ОИСР;

− Ефективно участие на България в международното сътрудничество за развитие;

− Утвърждаване  на  добри  практики  и  създаване  на  благоприятни  условия  при 
осъществяване на българската политика за развитие; 

Организационни структури, участващи в програмата

В  програмата  участват  министърът  на  външните  работи,  Политическият  кабинет, 
дирекциите  от  специализираната  администрация,  дирекциите  от  общата 
администрация,  доколкото  осигуряват  външнополитическите  дейности, 
дипломатическите и постоянните представителства, както и различни работни групи:

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.

Отговорност за изпълнението на програмата
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Програмен ръководител е заместник-министър на външните работи.

Осъществени дейности и постигнати резултати

Участие на България в институциите на Европейски съюз 

Дейността на МВнР по участието на България в институциите на Европейския съюз през 
2011 г. имаше за основен акцент отстояването на националните интереси в процеса на 
вземане на решения на ЕС. Това се осъществяваше чрез подготовката, координацията и 
участието  на  най-високо  равнище  в  заседанията  на  Европейския  съвет  на  равнище 
правителствени и държавни ръководители. Дейности бяха реализирани и в следните 
направления: 

- координация между националните ведомства и ПП на България към ЕС и 
институциите и органите на ЕС;

- съгласуване изработването на национални позиции по политиките на ЕС и 
координация  на  политиката  в  областта  на  изграждането  на  зоната  за  свобода, 
сигурност и правосъдие в ЕС;

- изготвяне на становища по стратегически, нормативни и работни документи 
по европейските въпроси;

- участие  в  работни  групи  на  национално  ниво,  както  и  в  заседанията  на 
работните формати на институции на ЕС;

- взаимодействие с държави-членки на ЕС със сходни интереси в определени 
области с цел изграждането и отстояването на обща позиция; 

- координация  на  участието  на  Република  България  в  европейски 
икономически организации.

Подготовка на българското участие в заседания на Европейския съвет

Европейски съвет, 4 февруари 2011 г.,  Брюксел: Обсъдени бяха темите енергетика и 
иновации.  Дискутираха  се  усилията  за  преодоляване  на  последиците  от  световната 
икономическа криза и изграждане на Европейски стабилизационен механизъм. 

Европейски съвет, 24-25 март 2011 г., Брюксел: Обсъди  се икономическата политика на 
ЕС  и  се  прие  цялостен  пакет  от  мерки  в  отговор  на  кризата  с  цел  запазване  на 
финансовата стабилност. България заедно с Дания, Латвия, Литва, Полша и Румъния се 
присъедини към договорения от държавните и правителствените ръководители Пакт за 
Евро плюс. Теми бяха също ситуацията в Либия и в южните съседи на ЕС, развитието на 
обстановката в Япония и поуките по отношение на ядрената безопасност.
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Европейски  съвет,  23-24  юни  2011  г.,  Брюксел:  Обсъдени  бяха  икономическата 
политика и осъществяването на политиките на убежище и миграция. В частност, бяха 
дискутирани  някои  от  най-наложителните  въпроси,  предизвикани  от  събитията  в 
Южното  Средиземноморие.  Определени  бяха  насоки  за  последваща  работа  по: 
засилването  на  контрола  на  външните  граници  на  основата  на  обща  отговорност, 
солидарност  и  засилено  практическо  сътрудничество;  оценка  за  изпълнението  на 
правилата за свободата на движение в Шенгенското пространство и възможностите за 
тяхно  подобряване;  завършването  на  Общата  европейска  система  за  убежище; 
развитието на широко партньорство със страните от Южното съседство. Одобри се и 
Дунавската стратегия, както и доклада на председателството за резултатите от работата 
за интегриране на ромското население в ЕС.

Европейски  съвет,  23  октомври  т.г.,  Брюксел:  Държавните  и  правителствени 
ръководители са се концентрирали върху липсващите части в проекта на декларация 
на  Еврозоната  и  как  да  се  осигури  прилагането  на  финансова  дисциплина  и  да  се 
задълбочи интеграцията в ЕС в по-висока степен.

На  поредица  от  заседания  през  октомври  бяха  обсъдени  въпроси,  изискващи 
предприемането  на  конкретни  действия:  устойчивостта  на  гръцкия  дълг,  защитната 
преграда  срещу  разпространението  на  кризата,  банковия  сектор,  икономическия 
растеж. Освен това отделни държави членки като Италия поеха ангажимент за големи 
усилия за консолидация на своя бюджет и за подобряване на конкурентоспособността, 
което спомогна за възстановяване на доверието в ЕС.

През декември/8-9 декември/, на последното заседание за 2011 година  Европейският 
съвет  обсъди  важни  стъпки  за  стабилизиране  на  еврозоната.  Бяха  конкретизирани 
инструментите  за  краткосрочно  стабилизиране,  например  предоставянето  на 
допълнителни средства на МВФ и преразглеждането на подхода на ЕС към участието 
на частния сектор в договора за Европейския механизъм за стабилност, привеждайки 
го в строго съответствие с принципите и практиките на МВФ.  Обсъди се по-основно и 
системната реакция във връзка с кризата на еврото и това намери отражение в т.нар. 
„фискален  пакт“.  Държавите-членки  на  ЕС  решиха  да  подобрят  бюджетната 
дисциплина и координацията на икономическата политика.

Подготовка на българското участие в проведени заседания на Съвет „Общи въпроси”

Дейността за подготовка на българското участие в Съвет „Общи въпроси” през 2011 г. 
включваше:  изготвянето  на  проекти  на  изказвания  по  темите  от  дневния  ред  на 
съответното заседание, както и аналитични, информационни и справочни материали 
по тях. В процеса на подготовка беше анализирана цялата постъпваща информация от 
Постоянното представителство на Р България към ЕС, от ресорните дирекции на МВнР, 
от компетентните български министерства и ведомства, от посолствата на България в 
държавите-членки на ЕС, както и от посолствата на държавите-членки на ЕС в София. 
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МВнР подготви  и  участва  в  11 редовни и 1 извънредно заседания  на  Съвет  „Общи 
въпроси” през 2011 г.

Основни теми в дневния ред на Съвет „Общи въпроси” през  2011 г. наред с дебатите 
по проекто-заключенията за заседанията на Европейския съвет, бяха и представяне на 
Годишния преглед за растежа и на пътната карта на председателството; приемане на 
пътна карта за приемането на доклад на председателството за интеграция на ромите; 
приемане  на  заключения  на  Съвета  по  5-ия  доклад  на  Европейската  комисия  по 
кохезионната политика; Стратегия на ЕС за региона на река Дунав; годишен доклад по 
прилагането  на  Хартата  на  основните  права;  разширяване;  следващата  финансова 
рамка на ЕС; енергийна политика; развитие и реакция при кризи и др.

През 2011 г. Европейският съюз беше председателстван от Унгария и Полша. България 
работи усилено и допринесе за постигането на заложените от двете председателства 
приоритети.  В  помощ  на  двете  председателства  бяха  командировани  по  един 
български дипломат в унгарско и в полско външни министерства съгласно договорени 
предварително двустранни споразумения за сътрудничество по европейските въпроси 
за  обмен  на  дипломати.  Опитът  за  България  от  тези  сътрудничества  е  безценен, 
предвид необходимостта от подготовка на кадри за работата по председателството на 
ЕС  от  България  през  2018  г.  На  същия  принцип  е  договорено  Споразумение  за 
сътрудничество по европейските въпроси и с  Кипър – държава-членка,  която поема 
председателството на ЕС през втората половина на 2012 г.

Подготовка на българското участие в Работни органи на ЕС

МВнР  координираше  със  съответните  ведомства  и  редовното  изпращане  до 
Постоянното представителство на България към ЕС в Брюксел указания за защитаване 
на последователни позиции по темите от дневния ред на ежеседмичните заседания на 
КОРЕПЕР-ІІ и КОРЕПЕР-І (Комитета на постоянните представители на държавите-членки 
към ЕС и на техните заместници). 

Съществен  принос  към  реализирането  на  основната  цел  на  Програма  4  бяха  и 
изготвените в края на декември 2010 г. - началото на 2011 г. анализ на приоритетите на 
Унгарското председателство на ЕС и на основните насоки на българските позиции по 
тях,  както и подобен документ,  касаещ Полското председателство на ЕС, с анализ и 
виждания по основните приоритети на българската страна. 

Двустранни консултации по въпросите на ЕС

Двустранни консултации по въпросите на Европейския съюз (на всички нива) бяха част 
от  дейностите,  които  да  допринесат  по  най-ефективния  начин  за  реализиране  на 
националните интереси по важни за страната въпроси. Те се осъществяваха в рамките 
на  двустранни  визити  на  ниво  президент,  министър-председател,  министър  на 
външните работи /вж. двустранно сътрудничество/, както и самостоятелно на равнище 
ресорен заместник-министър и генерален директор по европейските въпроси.

На ниво ресорен заместник-министър 
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13  и  14  януари  2011  г.,  Будапеща  /  Унгария/  –  участие  в  традиционната  за  всяко 
председателство на ЕС неформална среща на министрите и държавните секретари по 
европейските въпроси на ЕС с обсъждане на най-важните институционални въпроси, 
оказващи влияние върху дневния ред на ЕС. 

18-19 януари 2011 г.,  Лисабон /Португалия/ - двустранни политически консултации с 
обсъждане на теми като:  преодоляване на последиците от световната икономическа 
криза,  икономическото  управление  на  ЕС;  Стратегия  „Европа  2020”;  финансовата 
перспектива  и  кохезионната  политика;  присъединяването  на  България  към 
Шенгенското  пространство;  Европейската  политика  за  съседство;  отношенията  ЕС-
Русия. Констатирани бяха съвпадащи или сходни позиции на двете страни по много от 
темите, което създава предпоставки за ползотворно бъдещо сътрудничество в рамките 
на ЕС.

6 април 2011 г.,  София -  двустранни консултации с Република Литва.  Бяха обсъдени 
следните теми: координация на икономическите политики /Европейски семестър, Пакт 
за Еврото плюс/; финансова перспектива 2014-2020 г.; Шенген;  разширяване на ЕС.

31 май 2011 г.  в МВнР, София -  двустранни консултации с Република Австрия,  в т.ч. 
обсъждане  на  двустранните  отношения,  кандидатури  на  двете  държави  за  високи 
международни постове, енергийни въпроси, Дунавска стратегия, присъединяването на 
България  към  Шенгенското  пространство,  политиката  на  разширяване  на  ЕС, 
икономическата стабилност, ситуацията в Западните Балкани.

7  юли 2011 г.,  София -  двустранни консултации с  Република Полша.  Бяха обсъдени 
следните теми: приоритети на Полското председателство на ЕС (фокус върху засилване 
на  външната  енергийна  политика  на  ЕС  и  преговорите  по  новата  финансова  рамка 
2014-2020 г.), политика на разширяване на ЕС, Механизъм за сътрудничество и оценка, 
Шенгенско пространство, европейска политика на съседство, енергийна политика (вкл. 
обмен на виждания по разработване на находища от шистов газ).

3  октомври 2011г.,  Виена / Австрия/  двустранни политически консултации на ниво 
заместник-министър  на  външните  работи  на  Р  България  и  генерален  секретар  на 
Федералното министерство по европейските и международни въпроси на Република 
Австрия.  Бяха  обсъдени  следните  теми:  политика  на  разширяване   на  ЕС  и 
европейската перспектива на страните от Западните Балкани, енергетика и енергийна 
политика,  мерките  за  засилване  управлението  на  еврозоната  и  тяхното 
институционализиране,  присъединяването на  България  и  Румъния към Шенгенското 
пространство, функционирането на Европейската дипломатическа служба.

30  ноември  2011  г.,  Талин  /Естония/  двустранни  политически  консултации  на  ниво 
заместник-министър, по темите от европейския дневен ред. Констатирани бяха много 
съвпадащи или близки позиции на България и Естония по ключови въпроси от дневния 
ред  на  ЕС,  сред  които  позициите  по  следващата  Многогодишна  финансова  рамка, 
бъдещето  на  Кохезионната  политика  и  Общата  селскостопанска  политика.  От  двете 
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страни беше подчертана необходимостта от сътрудничество и съвместни действия на 
двете страни в рамките на ЕС.  

На ниво Генерален директор по европейските въпроси:

12-13  януари  2011  г.,  в  Будапеща  /Унгария/  бе  проведена  традиционната  за  всяко 
ротационно председателство на ЕС неформална среща на генералните директори по 
европейските  въпроси  на  държавите-членки  на  ЕС.  Представена  бе  програмата  на 
Унгарското  председателство  на  ЕС  и  основните  приоритети  в  нея;  Обсъдиха  се  и 
темите:  енергетика  -   в  контекста  на  Европейския  съвет  на  4  февруари  2011  г.; 
разширяване;  икономическо  управление  и  Европейски  семестър;  Източно 
партньорство.

25  февруари  2011  г.  в  Букурещ  /Румъния/:  двустранни  разговори  по  въпросите  на 
Европейския  съюз,  включващи  двустранно  сътрудничество;  присъединяване  към 
Шенген;  Механизъм  за  сътрудничество  и  оценка;  въпроси,  свързани  с  ромите; 
финансова  перспектива  /ОСП  и  кохезионна  политика/;  икономическо  управление; 
енергийна сигурност; Дунавска стратегия; разширяване на ЕС; правосъдие, вътрешни 
работи  и  миграция;  Източно  партньорство.  Двете  страни  констатираха  сходство  в 
позициите си по темите от дневния ред, както и наличие на споделени общи интереси, 
които следва да защитават. 

18 март т.  г.  в Букурещ /Румъния/ се проведоха втори технически консултации,  във 
формат  Г-111,  по  въпроси  свързани  с  бюджета  на  ЕС  и  бъдещата  финансова 
перспектива на ЕС 2014-2020 г. По искане на Гърция, нейна делегация беше поканена и 
участва в заседанията. България представи и защити своите позиции, като специално 
бе подчертано, че по отношение на Общата селскостопанска политика /ОСП/ България 
очаква да бъде ускорено  изравняването между държавите-членки по отношение на 
преките плащания и достигането на пълния им размер през 2014 г.,  вместо през 2016 г. 

15  април  2011  г.  в  Будапеща  /Унгария/:  двустранни  консултации  с  основна  тема 
предстоящите до края на Унгарското председателство стъпки по присъединяването на 
България към Шенген. 

11 май 2011 г., Варшава /Полша/: двустранни консултации, включващи обсъждане на 
приоритети  на  Полското  председателство  на  ЕС,  подготовката  на  посещение  на 
българския министър-председател в Полша, предстоящите дискусии в Съвета на ЕС по 
бъдещата  финансова  перспектива  2014-2020  г.  /Кохезионна  политика,  Обща 
селскостопанска  политика/,  външни  измерения  на  енергийната  политика, 
присъединяването на Хърватия към ЕС и политиката на разширяване,  предстоящите 
стъпки по присъединяването на България към Шенген, Механизмът за сътрудничество 
и оценка за България и Румъния, Европейската служба за външна дейност.

1 Г-11: България, Чешка Република, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Словения, Словакия, Румъния и 
Португалия.
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12 май 2011 г.,  Варшава /Полша/: среща по въпросите на кохезионната политика на 
ниво министри/държавни секретари по европейските въпроси на следните държави-
членки на ЕС- България, Чехия, Естония, Гърция, Унгария, Латвия,  Литва,  Португалия, 
Румъния, Словакия, Словения и Испания за обсъждане на предстоящите преговори по 
бъдещата  финансова  перспектива  2014-2010  г.  и  по-конкретно  бъдещето  на 
Кохезионната политика на ЕС.

19 септември 2011 г., Париж /Франция/: Работен обяд с г-н Жан-Мишел Каза, директор 
на  дирекция  „Европейски  съюз”  на  МВнР  на  Франция.  Обсъдени  са  предстоящите 
стъпки  по  присъединяването  на  България  към  Шенген  и  новата  реформа  в 
законодателството на Шенген, свързана с управлението на шенгенското пространство и 
други теми от европейския дневен ред.

14-15  октомври  2011,  Копенхаген/Дания/:  неформалната  среща  на  генералните 
секретари на външните министерства на ЕС. 

Работа по Институционални въпроси на ЕС, прилагане на Договора от Лисабон

Българската  страна  продължи  активното  си  участие  в  работата  по  прилагане  на 
Договора  от  Лисабон.  МВнР  подготви  българската  позиция  по  Европейската 
гражданска  инициатива,  продължи  да  подпомага  процедурата  по  ратификация  на 
Протокол  36  към  Договора  от  Лисабон  –  за  допълнителните  представители  в 
Европейския парламент, съвместно с министерството на правосъдието разработи нова 
национална процедура за одобрение на кандидати за съдии в Общия съд на ЕС и Съда 
на ЕС съгласно новите разпоредби в ДФЕС / чл. 255 ДФЕС/, подкрепи  създаването на 
постоянен  механизъм  за  финансова  стабилност,  който  да  бъде  въведен  чрез 
изменение на чл.136 от Договора за функциониране на Европейския съюз.

Въз основа на постановлението изработено съвместно от МВнР и Министерството на 
правосъдието, в началото на 2011 г. бе проведен конкурс за овакантилото се място за 
български съдия в Общия съд на ЕС. Избрана беше кандидатурата на г-жа Мариана 
Кънчева.  Г-жа  Кънчева  получи  положително  становище  от  комитета  по  чл.  255  от 
ДФЕС2, като на 8 септември 2011 г., по време на  заседанието на КОРЕПЕР-II, формат 
междуправителствена  конференция,  27-те  държави-членки  на  ЕС  одобриха 
кандидатурата й.

На своето заседание на 25 март 2011 г. Европейският съвет взе Решение за изменение 
на  чл.  136  от  Договора  за  функциониране  на  ЕС  по  отношение  на  Механизъм  за 
стабилност за държавите-членки, чиято парична единица е еврото. При подготовката 
на  заседанието  МВнР  изготви  анализ  относно  предложеното  изменение,  както  и 
справка относно опростените процедури за преразглеждане на договорите. 

Принос към политиката на разширяване на ЕС

2 Разпоредбите на чл. 255 от Договора за функционирането на ЕС /ДФЕС/ предвиждат предварително становище от 
комитет, съставен от 7 юристи с признат авторитет, относно годността на кандидатите за съдии в Люксембург.

82



През  2011  г.  МВнР  продължи  да  работи  за  изпълнението  на  поетите  от  Съюза 
ангажименти  към  страните-кандидатки  и  потенциални  кандидати  за  членство  в  ЕС, 
водена  от  разбирането  за  спазването  на  принципа  на  оценка  според  собствените 
заслуги като основен фактор за напредък. 

В съответствие със заложените външнополитически приоритети в Годишната програма 
за участие на Р България в процеса на вземане на решения в ЕС за 2011 г., България 
участва  активно  в  дискусиите  в  рамките  на  Работна  група  „Разширяване  и  страни, 
преговарящи за членство в ЕС” към Съвета на ЕС. 

България  подкрепи  поддържането  на  висока  динамика  и  приключването  на 
преговорния  процес  с  Хърватия.  По  време  на  Унгарското  председателство  бяха 
обсъдени и приети позициите на ЕС за закриване на преговорите с Хърватия по Глава 8 
„Политика  на  конкуренция”,   Глава  11  „Селско  стопанство”,  Глава  13  „Рибарство”, 
Глава 22 „Регионална политика и координация на структурните инструменти”, Глава 23 
„Съдебна система и основни права”, Глава 33 „Финансови и бюджетни разпоредби” и 
Глава 35 „Други въпроси”. Преговорите с Хърватия приключиха на 30 юни 2011 г. 

България участва във финализирането на проекта на Договор за присъединяване на 
Хърватия  към  ЕС.  Договорът  беше  подписан  на  9  декември  2011  г.  в  рамките  на 
заседанието на Европейския съвет в Брюксел. По този начин Хърватия получи статута 
на активен наблюдател. Предвижда се договорът да влезе в сила на 1 юли 2013 г. след 
приключване на ратификационния процес. 

България  приветства  бързия  напредък  на  процеса  на  преглед  за  съответствие  на 
исландското законодателство  със  законодателството на  ЕС.  По време на Унгарското 
председателство бяха приети позициите на ЕС за откриване на преговорите с Исландия 
по  четири  преговорни  глави  -  Глава  5  „Обществени  поръчки”,  Глава  10 
„Информационно общество и медии”, Глава 25 „Наука и научни изследвания” и Глава 
26 „Образование и култура”. Приети бяха и позиции на ЕС за предварително затваряне 
на Глава 25 „Наука и научни изследвания” и Глава 26 „Образование и култура”. 

През  втората  половина  на  годината,  по  време  на  Полското  председателство,  бяха 
приети  позициите  на  ЕС  за  откриване  на  преговорите  с  Исландия  по  следните 
преговорни глави: Глава 2 „Свободно движение на работници”, Глава 6 „Дружествено 
право”,  Глава  7  „Право  на  интелектуална  собственост”, Глава  20  „Предприятия  и 
индустриална  политика”,  Глава  21  „Транс-европейски  мрежи”,  Глава  23  “Съдебна 
система и основни права”  и  Глава 33 „Финансови и бюджетни разпоредби”.  От тях 
предварително  бяха  затворени  следните  преговорни  глави:  Глава  2  „Свободно 
движение  на  работници”,  Глава  6  „Дружествено  право”,  Глава  7  „Право  на 
интелектуална собственост”, Глава 20 „Предприятия и индустриална политика”, Глава 
21 „Транс-европейски мрежи” и Глава 23 “Съдебна система и основни права”.

България  подкрепи  продължаването  на  преговорния  процес  с  Турция  при 
изпълнението  на  поставените  от  ЕС  условия  и  показатели.  Отбелязахме  със 
загриженост  забавянето  на  процеса  на  реформи  в  страната.  Изразихме  очакване 
Турция да положи допълнителни усилия за изпълнение на показателите за отваряне на 
преговорните  глави,  на  условията,  заложени  в  преговорната  рамка,  както  и  на 
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договорните  задължения  на  Турция  към  ЕС.  Подкрепихме  инициативата  на  ЕК  за 
създаване на нов положителен дневен ред в отношенията с Турция като инструмент за 
насърчаване на процеса на реформи в Турция. 

Взаимодействие с Европейския парламент

През  отчетния  период  МВнР  продължи  да  работи  активно  за  задълбочаване  и 
консолидиране на връзките между Европейския парламент и българските държавни 
институции. 

Наред с традиционните координационни функции, МВнР, съвместно с дирекция “КВЕС” 
в Министерския съвет, подпомагаше българското Народно събрание при изпълнението 
на новите функции и правомощия,  произтичащи от Договора от Лисабон,  а именно 
националните  парламенти  да  се  произнасят  по  съответствието  на  даден  проект  на 
законодателен акт на ЕС с принципите на субсидиарност и пропорционалност.  През 
2011 г. бе отбелязано значително интензифициране на взаимодействието между НС и 
ЕП  по  актуални  досиета  от  дневния  ред  на  Съюза  при  посредничеството  на 
министерството. 

МВнР  съдейства  при  подготовката  на  участието  на  представители  на  Народното 
събрание  в  двустранни  и многостранни  срещи и  форуми по ролята  и  дейността  на 
Европейския  парламент  и  националните  парламенти  в  светлината  на  Договора  от 
Лисабон.  МВнР  даде  принос  за  информационното  осигуряване  на  участието  на 
председателя  на  Народното  събрание  г-жа  Цецка  Цачева  в  Конференцията  на 
председателите на парламенти от ЕС, проведена в парламента на Белгия в периода 3-5 
април 2011 г. Съдействано бе за подготовката на срещите през първата половина на 
годината  в  рамките  на  Конференцията  на  комисиите  по  европейски  въпроси  от 
парламентите на държавите-членки, в които взе участие председателят на Комисията 
по европейски въпроси и контрол на европейските фондове г-жа Моника Панайотова. 
Предоставени бяха материали във връзка с посещението на депутати от Комисията по 
петициите  на  Европейския  парламент  в  Народното  събрание  на  Р  България.  МВнР 
съдейства за информационното осигуряване на срещата на президента  на Р България с 
Европейския омбудсман, проведена на 18 юли 2011 г.  

През  юни  2011  г.  ЕП  с  огромно  мнозинство  прие  положително  становище  относно 
готовността  на  страната  ни  за  присъединяване  към  Шенгенското  пространство.  В 
отделни резолюции от есента на 2011 г.  ЕП отстоя необходимостта от  приемане на 
България и Румъния в Шенген при наличието на техническо съответствие и призова 
държавите-членки,  които  не  са  направила  това,  да  отворят  трудовите  си  пазари  за 
български граждани от началото на 2012 г. 

Във връзка със забавеното ратифициране на  Протокол № 36 към Договора от Лисабон, 
МВнР  съдейства  за  изготвяне  на  проект  на  писмо  от  председателя  на  българското 
Народно събрание до председателя на гръцкия парламент, апелиращо за ускоряване 
на процеса на ратификация в Гърция. На 1 декември 2011 г.  Протоколът официално 
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влезе  в  сила  и  България  придоби  18-ия  си  пълноправен  член  на  Европейския 
парламент.  

Оказване  на  принос  за  реализиране  на  Пространство  на  свобода,  сигурност  и 
правосъдие

Въз  основа  на  изводите  от  втория  годишен  доклад  на  Европейската  комисия  за 
изпълнение на Европейския пакт по имиграцията и убежището (ЕПИУ), на  23-24 юни 
2011  г. бяха  приети  заключения  на  Европейския  съвет  за  последващи  действия.  В 
контекста  на  сложната  миграционна  обстановка  в  ЕС,  България  подкрепи 
необходимостта  от  по-нататъшно  укрепване  на  политическите  насоки  и 
сътрудничеството  в  Шенгенското  пространство  чрез  осигуряване  на  по-стриктен 
контрол  по  външните  граници,  който  да  се  осъществява  при  засилена  роля  на 
ФРОНТЕКС,  използване  на  нови  технологии  за  повишаване  на  сигурността  и 
практическо сътрудничество между държавите-членки. През втората половина на 2011 
г. МВнР продължи активно да участва на национално и европейско ниво в дебатите по 
създаване на новия Механизъм за управление и оценка на Шенген.

МВнР допринесе значително за формиране на позициите на България по въпроси във 
връзка с развитието на политиките на ЕС в областта на миграцията и убежището. На 
Европейския съвет през юни 2011 г. темата беше сред основните акценти. В тази връзка 
МВнР направи политически анализ и оценка на редица инициативи на европейските 
институции,  свързани  с  изграждането  на  обща  рамка  за  истинска  и  практическа 
солидарност  към  държавите-членки,  изправени  особен  натиск  от  смесени 
миграционни  потоци,  пълноценното  упражняване  на  правото  на  събиране  на 
семейството на граждани на трети страни, живеещи в ЕС, определянето на глобален 
подход към миграцията  и мобилността,  реакцията на ЕС на събитията в  региона на 
южното съседство, определянето на единни стандарти за приемане на лица, търсещи 
убежище и др.

През 2011 г.  България  успешно приключи  процеса на  оценка по Шенген -  изпълни 
всички  условия  за  членство  в  Шенген  и  въведе  най-добри  практики.  Този  факт  бе 
отчетен и в Заключенията на Съвета „Правосъдие и вътрешни работи” от 9 юни 2011 г. 
В тази връзка МВнР продължи активната си дейност в подкрепа на постигането на един 
от основните външнополитически приоритети на страната, а именно - присъединяване 
към  Шенгенското  пространство.  Бяха  положени  много  усилия за  осигуряване  на 
подкрепа от страна на институциите на ЕС и държавите-членки в тази насока. Основна 
цел бе  приемането  на  Решение на  Съвета  за  премахване  на  граничния  контрол  по 
вътрешните въздушни и морски граници до края на март 2012 и за взимане на решение 
за премахване на граничния контрол по вътрешните сухоземни граници не по-късно от 
31 юли 2012 г. 

В  резултат  на проведените активни дипломатически действия бе осигурена пълната 
подкрепа  на  всички  европейски  институции,  както  и  на  26  държави-членки  -  през 
месец октомври 2011 г. Финландия индикира промяна на резервираната си позиция, а 
на  всяко  от  заседанията  на  Европейския  съвет  през  втората  половина  на  годината 
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председателят Херман Ван Ромпуй направи изявление, в което припомни, че България 
и Румъния са покрили критериите за присъединяване към Шенген и че на заседанието 
на Европейския съвет през м юни с.г. всички държавни/правителствени ръководители 
са поели политически ангажимент  това присъединяване да се осъществи възможно 
най-скоро. 

Значителни усилия от страна на МВнР бяха положени във връзка с публикуването на 
докладите на ЕК по Механизма за сътрудничество и оценка (МСО) от 18 февруари 2011 
г. и от 20 юли 2011 г. Те бяха насочени както към своевременно пълно информиране на 
държавите-членки и ЕК за постигнатото от България в реформата на съдебната система 
и  борбата  с  корупцията  и  организираната  престъпност,  така  и  към  осигуряване  на 
благоприятна оценка в рамките на ад хок работната група по МСО и последващите 
заключения  на  Съвета.  В  резултат,  докладите  на  ЕК  за  България  по  МСО  отчитат 
предприетите от българското правителство мерки. Направена бе важната констатация, 
че  е  налице  траен  ангажимент  на  всички  компетентни  институции  и  широката 
обществена  подкрепа  при  изпълнението  на  стратегията  за  съдебна  реформа.  За 
разлика от предишни доклади не са констатирани случаи на корупция по границите. 
Няма референция и към членството на България в Шенген. 

МВнР  следеше  и  участваше  в  дискусиите  в  рамките  на  ЕС,  посветени  на  визовата 
реципрочност. Отбелязвано беше, че Канада и САЩ не прилагат принципа за визова 
реципрочност по отношение и на други държави-членки на ЕС, доколкото продължават 
да изискват визи за български граждани. 

МВнР работи за постигане на взаимноприемлива договореност между ЕС и САЩ по 
въпросите  за  обмен  на  лични  данни,  както  и  за  използване  и  предаване  на 
резервационни данни на пътниците.

Участие в Политики на ЕС, свързани с Вътрешния пазар

Ефективното функциониране на Единния пазар е важна предпоставка за повишаване 
на  производителността  и  растежа  на  българската  икономика,  посредством 
стимулиране на конкуренцията и търговията, създаване на възможности за развитие на 
нови идеи, продукти и услуги, активна подкрепа за МСП, разкриване на нови работни 
места,  доизграждане  на  националната  инфраструктура.  МВнР  работеше  в  посока 
преодоляване  на  съществуващите  бариери  пред  прилагането  на  четирите  основни 
свободи и повишаване ефективността на единния пазар.

Съгласно шестмесечен обзор за напредъка на Единния пазар, изготвен от Европейската 
комисия и публикуван през март 2011 г., България е една от най-добре представилите 
се  държави,  като  по  всички  показатели  данните  й  са  измежду  най-добрите  в  ЕС. 
Процентът  на  свързаните  с  вътрешния  пазар  директиви,  които  не  са  въведени 
своевременно в националното законодателство в България е 0.4%, т. е. два пъти по-
нисък от средния за държавите-членки (за 27-те държави-членки той е 0,9 %). Досега 
държавите-членки са успели да намалят средното закъснение при транспониране до 
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5.8 месеца. България е с най-добри данни в ЕС по този показател -  само 1.4 месеца 
закъснение.   България  е  сред  страните  без  директиви  със  закъснение  в 
транспонирането с две или повече години, т. е всички директиви са въведени преди 
крайния срок. 

Съобщението  на  Европейската  комисия  „Акт  за  Единния  пазар:  за  изграждане  на 
високо  конкурентна  социална  пазарна  икономика”  бе  предложено  за  обществено 
обсъждане в  целия  Европейски  съюз  до  края  на  февруари  2011  г. Въз основа на 
резултатите от публичния дебат, както и на становищата на европейските институции, 
на  13 април 2011 г.  Комисията одобри 12 „лоста” (приоритетни области)  и ключови 
мерки към тях  за  рестартиране на Единния европейски пазар.  Целта  е те  да  бъдат 
приети преди края на 2012 г. посредством ключови инициативи във всяка една от 12-те 
приоритетни области.   

Участие в дискусиите и вземането на решения по Икономически и финансови въпроси 
на ЕС

По  всички  въпроси  България  отстояваше  своите  принципни  позиции  и  успя  в 
максимална степен да защити своите интереси.  Конкретни постижения и принос на 
участието на България в икономическата политика на ЕС са:

- приемането  на  предложението  на  нашата  страна  за  промяна  на  името  на 
постоянния механизъм за разрешаване на кризи от Европейския кризисен механизъм 
на  Европейски  стабилизационен  механизъм  /ЕСМ/,  с  цел  излъчване  на  позитивни 
сигнали към финансовите пазари;

- принос чрез активна и последователна позиция за приемането на компромисен, 
значително по-благоприятен ключ на финансово участие на държавите-членки с  по-
нисък БВП в ЕСМ;

- принос  за  постигането  на  разумен  компромис  и  приемането  на  балансиран 
текст  на  Пакта  за  еврото  плюс.  България  бе  сред  шестте  държави-членки  извън 
еврозоната, присъединили се към Пакта за еврото плюс на Европейския съвет на 24-25 
март  т.  г.  и  пое  ангажименти  по  всичките  четири  цели  на  Пакта,  които  включи  в 
Националната си програма за реформи /2011-2015 г./ и Конвергентната си програма /
2011-2014  г./.  Присъединяването  на  България  към  Пакта  за  еврото  плюс  е  особено 
важна политическа стъпка, с която страната ни демонстрира своята решимост да бъде 
сред активните участници в мерките за укрепване на конкурентоспособността на ЕС и 
засилване на конвергенцията. По такъв начин България придаде убедителна видимост 
на своята заявка в близко бъдеще да се присъедини към еврозоната.

- активно участие в дебата по приемането на шестте законодателни предложения 
на  ЕК  за  засилване  на  икономическото  управление,  насочени  към  по-ефективно 
прилагане  на  Пакта  за  стабилност  и  растеж  и  подобряване  на  наблюдението  и 
координацията  на  икономическите  политики  в  ЕС.  Законодателният  пакет  ще  се 
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превърне  в  основен  стълб  за  постигане  на  макроикономическа  стабилност  в 
еврозоната и в ЕС като цяло.

МВнР  участва  в  съгласуването  и  координирането  на  мерките  за  преодоляване  на 
негативните  последствия  от  световната  финансова  и  икономическа  криза  на 
национално  и  европейско  ниво   и  отстояваше  позицията  на  България  във  всички 
обсъждащи  въпроса  формати  на  Съвета  на  ЕС.  През  отчетния  период  МВнР 
последователно защитаваше позициите на България по особено важни за икономиката 
ни  въпроси,  като  предложенията  за  въвеждане,  на  ниво  ЕС,  на  данък  върху 
финансовите транзакции и на обща консолидирана корпоративна данъчна основа.

МВнР участва, в рамките на своите компетенции, в процеса на изготвяне и съгласуване 
на Конвергентната програма на България за периода 2011-2014 г., която бе предадена 
на  ЕК още в  средата  на  април,  като  отрази  в  тях  своите  ангажименти  във връзка с 
присъединяването си към Пакта за еврото плюс.

През  2011  г.,  в  рамките  на  Унгарското  председателство,  беше  проведен  първият 
„Европейски  семестър”,  имащ  за  цел  да  засили  икономическото  управление  чрез 
осигуряване на предварителна координация на политиките в ЕС в рамките на Пакта за 
стабилност и растеж и стратегия „Европа 2020”. 

В  отчетния  период  МВнР  участва  редовно  в  съгласуването  по  всички  въпроси  по 
отношение  на  бюджета  на  ЕС,  както  по  ежегодните  бюджети,  така  и  по 
многогодишната  финансова  рамка  и  разпределението  на  средства  по  общностните 
политики  на  ЕС.  Публикуването  на  29  юни  2011  г.  от  Европейската  комисия  на 
комуникация  и  пакет  от  документи,  представляващи  предложение  по  финансовата 
рамка 2014-2020  г., даде старт на преговорите между държавите-членки по следващия 
бюджет  на  ЕС.  Отчитайки  първостепенната  важност  на  отразяване  на  българските 
интереси при формирането на следващия бюджет на ЕС, МВнР активно участва във 
всички  дискусии  по  финансовата  рамка,  които  се  провеждат  в  три  формата  –  на 
техническо ниво в РГ „Приятели на председателството“,  в КОРЕПЕР-ІІ и в Съвет „Общи 
въпроси”.

Беше проведена  първата  политическа дискусия по следващата  финансова  рамка по 
време на неформалното заседание на министрите по европейските въпроси на 28-29 
юли в Сопот, Полша. Страните-членки представиха стартовите си позиции по бъдещия 
бюджет на ЕС, което даде посока и на същинските преговори по следващата финансова 
рамка на ЕС.

Работата  на  Полското  председателство  по  МФР  приключи  с  изготвянето  и 
представянето  на  доклад  с  първоначалните  позиции на  държавите-членки.  С  оглед 
ранната  фаза  на  дискусиите  целта  на  председателството  беше  не  да  се  постигне 
консенсус, а да се изяснят позициите на държавите-членки.
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Предвид позицията си по бюджета на ЕС и подкрепата,  която е търси от останалите 
страни-членки, България участва регулярно през 2011 г.  в срещите на неформалната 
група  държави-членки „Приятели на  Кохезионната  политика”,  включваща 13 страни 
(България, Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Румъния, Литва, Латвия,  Естония, Гърция, 
Португалия,  Малта  и  Испания)  с  общ  интерес  от  запазване  ролята  и  мястото  на 
Кохезионната  политика  в  бюджета  на  ЕС.  Групата  провежда  срещи  на  ниво 
министри/държавни секретари по европейските въпроси в МВнР за координиране на 
позициите по Кохезионна политика. На последната среща през 2011 г. в Будапеща бяха 
договорени  елементи на обща позиция за заседанието на Съвет „Общи въпроси” на 15 
ноември 2011 г.  

МВнР допринесе  за участието на България в изготвянето на общата позиция на ЕС за 
срещите на министрите на финансите и управителите на централни банки на страните 
от Г-20, проведени на 14-15 април 2011 г. във Вашингтон/САЩ/ и 3-4 ноември в Кан 
/Франция/. През 2011 страните от Г-20 съсредоточиха усилията си върху реформата на 
Международната валутна система. Страните сключиха нова конвенция с цел засилване 
на борбата срещу укриването на данъци, която се води под егидата на Организацията 
за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). В заключителната декларация на 
Г-20 от Кан, става ясно че на глобално ниво няма съгласие за данък върху финансовите 
транзакции, което беше ключов елемент и за решението което се очаква да бъде взето 
по  темата  и  на  европейско  ниво,  поради  позицията  на  Великобритания,  която  би 
подкрепила данъка единствено ако решението се вземе на глобално ниво.

Работа по постигане на целите на Стратегията на ЕС за работни места и растеж „Европа 
2020”

Министерството  на  външните  работи  участва  активно  в  процеса  на  окончателното 
съгласуване и приемане на необходимите решения и действия по осъществяване на 
целите на Стратегията на ЕС за работни места и растеж „Европа 2020” в Националната 
програма  за  реформи  на  Република  България.  МВнР,  чрез  Постоянното 
представителство  на  Р  България  към  ЕС,  представи  окончателната  Национална 
програма за реформи на България 2011-2015 г., след одобряването й от Министерския 
съвет.

В  отговор  на  изложените  в  документите  на  ЕК  констатации,  критики  и  насоки  за 
бъдещото развитие,  България изпрати  в указания  срок- 9  юни 2011 г.,  коментари и 
предложения  за  редакция  на  седемте  препоръки  към  страната.  На  заседание  на 
Комитета  по  заетост  /КЗ/  на  9  юни  и  в  паралелни  заседания  на  Комитета  по 
икономическа политика /КИП/ и на Икономическия и финансов комитет /ИФК/ на 14-15 
юни 2011 г., както и на заседание на ИФК на 17 юни 2011 г., България представи своите 
коментари и предложения за редакция на седемте препоръки към страната. 

България запазва своите национални цели за постигане на приоритетите на Стратегията 
„Европа 2020” и е силно решена да продължи да прилага всички необходими мерки за 
тяхното постигане, както и за преодоляване на пречките пред растежа. 
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Социална и икономическа интеграция на ромите в европейския дневен ред

Социално-икономическата  интеграция  на  ромите  заема  все  по-значимо  място  в 
дневния  ред  на  Европейския  съюз.  Унгарското  председателство  на  ЕС  включи  като 
приоритет  в  своята  програма  разработването  на  Европейска  рамка  за  национални 
стратегии за интеграция на ромите, като предложи държавите-членки да изготвят до 
края на 2011 г. Национални стратегии за включване на ромите и да отчитат темата при 
прилагане на Националните си програми за реформи. 

През февруари МВнР изготви и разпространи до държавите-членки на ЕС нон-пейпър в 
който  бяха  изложени  основните  виждания  на  България  относно  политиките  за 
интегриране на ромите.

Унгарското председателство изготви доклад за резултатите от проведените дебати в 
трите  формата  на  Съвета  относно  интеграцията  на  ромите,  който  бе  одобрен  на 
заседанието на Съвет „Общи въпроси” на 23 май 2011 г. 

Следвайки рамката на Европейския съюз за национални ромски стратегии, в края на 
2011 г. българската страна подготви Национална стратегия за интегриране на ромите в 
Република България (2012-2020) и План за действие за изпълнение на стратегията. Това 
са  стратегически  документи  изразяващи  политическата  ангажираност  на 
правителството  на  европейското  развитие  на  България в  борбата  с  бедността  и 
изключването. Те бяха приети с Решение на МС № 1 от 5 януари 2012 г.

Принос към българското участие в секторните политики

През  годината  МВнР  оказваше  принос  във  всички  етапи  от  разработването  и 
утвърждаването на позициите на страната ни при формулирането на общите позиции 
на  ЕС  в  областта  на  секторните  политики  на  съюза:  околна  среда;  транспорт; 
телекомуникации; енергетика, образование, земеделие, трудова заетост и т.н.

Като  най-съществен  за  България  резултат  в  сектора  телекомуникации  през  първото 
полугодие  на  2011  г.  може  да  се  отчете  постигнатото  развитие  на  дискусията  по 
разпределението на радиочестотния спектър в подкрепа на българската позиция, която 
ще има значителен икономически ефект за страната ни. Важни теми за сектора в този 
период бяха глобалната кибер-сигурност; европейският план за е-правителство 2011-
2015 г., електронната търговия и др. 

В  област  Енергетика  следва  да  се  отбележи  бързата  реакция  на ЕС  на  ядрения 
инцидент в Япония, последвалата интензивна дискусия в европейски и глобален план 
по  гарантирането  на  ядрената  безопасност  и  бъдещето  на  ядрената  енергетика  в 
светлината на последиците от този инцидент, както и започналите през лятото на 2011 
г. стрес-тестове за проверка на сигурността на ядрените централи в ЕС. През втората 
половина  на  2011  г.  Съветът  прие  заключения  относно  укрепването  на  външните 
измерения на енергийната политика на ЕС, с цел засилване на тяхната координация, 
задълбочаване на енергийните партньорства и сътрудничеството на ЕС с трети страни - 
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в частност многостранни инструменти, инфраструктури, пазарна интеграция и глобална 
безопасност и сигурност. В рамките на Съвет Енергетика беше стартирана и дискусията 
по проекта на регламент за транс-европейска енергийна инфраструктура (част от пакета 
«Инструмент за свързване на Европа»), целящ да замени политическата и финансовата 
рамка на транс-европейските енергийни мрежи. 

През  2011г.  България  представи  и  отстояваше  на  различни нива  (вкл.  Съвет  „Общи 
въпроси”) обосновано искане за финансова подкрепа от ЕС в размер на 450 млн. евро 
за 2014-2020г., като принос към програмата за ускорено извеждане от експлоатация на 
ранно спрените блокове от 1 до 4 на АЕЦ „Козлодуй”.

Сред въпросите на околната среда следва да се отбележи участието на страната ни в 
приемането  на  преговорната  позиция  на  ЕС  за  17-та  сесия  на  Конференцията  на 
страните по Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата, 
отстоявана  единно  в  Дърбан  и  позволила  на  ЕС  да  изиграе  лидерска  роля  за 
приемането  на  важни  решения  за  бъдещи  действия  (т.нар.  Дърбанска  платформа, 
включваща пътна карта за сключването на ново правно обвързващо споразумение по 
изменението на климата).

В  областта  на  образованието  бяха  приети  заключения  на  Съвета  относно 
модернизацията на висшето образование и беше проведен политически дебат относно 
ефективно инвестиране в образованието и обучението по време на криза. Бяха приети 
и заключения на Съвета относно културните и творческите компетентности и тяхната 
роля при изграждането на интелектуалния капитал на Европа,  като важна стъпка за 
разработването на всеобхватна рамка, която да се прилага занапред.

В  областта  на  заетостта  и  социалната  политика  беше  постигнат  общ  подход  по 
предложението за изменение на регламента за координация на системите за социална 
сигурност.  Стартира  дискусията  по  предложението  за  регламент  за  създаване  на 
програма «Здраве за растеж» за периода 2014-2020г. 

Устойчиво развитие и политика на солидарност

През  отчетния  период  МВнР  продължи  да  участва  активно  в  наблюдението  по 
изпълнение на Националната  стратегическа референтна рамка /НСРР/ на Република 
България за периода 2007-2013 г. Средствата, които страната ни получава по линия на 
Структурните  фондове  /Европейски  фонд  за  регионално  развитие  и  Европейски 
социален фонд/ и Кохезионния фонд, са разпределени в седем оперативни програми: 
ОП  “Развитие  на  човешките  ресурси”, ОП  “Развитие  на  конкурентоспособността  на 
българската  икономика”,  ОП “Административен  капацитет”,  ОП „Околна  среда”,  ОП 
„Транспорт”, ОП "Регионално развитие" и ОП "Техническа помощ". 

МВнР активно допринася за създаването и развитието на националния  капацитет за 
усвояване  на  средствата  от  фондовете  на  ЕС  и  повишаване  дела  на  усвояване  на 
средствата от ЕС, предназначени за България.  Чрез своя експертен потенциал, МВнР 
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активно съдейства за оптимизиране на управленските процеси и на координацията при 
управлението на средствата от ЕС и участва в националния механизъм за координация 
на управлението на средствата от ЕС - Съвета за управление на средствата от ЕС към 
Министерския  съвет.  С  участието  си  в  Комитета  за  наблюдение  изпълнението  на 
Националната  стратегическа  референтна  рамка  на  Република  България  за  периода 
2007-2013 г., експерти от МВнР съдействаха при изпълнение на проектите и спазване 
на определените от ЕК срокове.

Чрез дейността си в тази област МВнР спомага за укрепване на общественото доверие 
и подкрепа в национален и международен план по отношение на целесъобразността и 
ефективността  на  използването  от  България  на  средствата  от  Европейския  съюз  за 
постигане на националните приоритети за развитие.

МВнР  съдейства  за  подготовката  на  преговорите  между  България  и  Швейцария  и 
подписването през март 2011 г. на Споразумение за Фонд „Подготовка на проекти" по 
Българо-швейцарската  програма  за  сътрудничество.  Финансовият  принос  на 
Конфедерация  Швейцария  за  изпълнение  на  програмата  е  в  размер  на  76  млн. 
швейцарски франка за период от 10 години.  Проектите,  които ще се реализират по 
програмата, са в областите: „Сигурност, стабилност и подкрепа за реформите", „Околна 
среда и инфраструктура”,  „Насърчаване на частния сектор” и „Развитие на човешките 
ресурси и социалните дейности”.

МВнР съдейства за подготовката и провеждането на преговорите за новия програмен 
период  на  Финансовия  механизъм  на  Европейското  икономическо  пространство  и 
Норвежкия финансов механизъм, които се проведоха през първата половина на 2011 г. 
В рамките на двата финансови механизма България ще получи финансова подкрепа в 
размер  на  126,6  млн.  евро  за  периода  2009-2014  г.,  които  ще  бъдат  отпуснати  от 
страните-донори Норвегия, Исландия и Лихтенщайн.

В изпълнение на заявената от България кандидатура за пълноправно членство в ОИСР, 
през  отчетния  период  МВнР  продължи  да  работи  последователно  и  активно  за 
засилване  сътрудничеството  на  страната  ни  с  ОИСР  и  за  разширяване  българското 
участие  в  комитетите  и  работните  органи  на  ОИСР.  МВнР  активно  съдействаше  на 
компетентните  български  институции  за  пълноценното  им участие  в  субсидиарните 
органи  на  ОИСР-  като  страна-наблюдател  в  Комитета  по  стомана,  Комитета  по 
конкуренция,  като  пълноправен  участник  в  Работната  група  на  ОИСР  за  борба  с 
корупцията на чуждестранните длъжностни лица в международните търговски сделки, 
в  Схемите  за  плодове  и  зеленчуци  и  Схемите  за  сертификация  на  семена.  МВнР 
оказваше съдействие на български ведомства по представянето на техни кандидатури 
в ОИСР за получаване на статут на наблюдател или пълноправен член в други комитети 
и работни групи на организацията. МВнР взе участие в подготовката на кандидатурата 
на  България  за  продължаване  за  периода  2012-2013  г.  на  статута  на  наблюдател  в 
Комитета  по  конкуренция  на  ОИСР  и  работните  групи  към  него. МВнР  продължи 
работата за получаване от България на статут на постоянен наблюдател в Комитета по 
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статистика на ОИСР и работните групи към него. Първа стъпка към този статут беше 
получената покана България да вземе участие като  ad-hoc наблюдател по време на 
заседанието на Комитета по статистика през юни т. г.

Стратегия на ЕС за региона на река Дунав

През 2011 г. МВнР взе активно участие в разработването на Стратегия на ЕС за региона 
на река Дунав, която беше приета от Европейския съвет през юни 2011 г. Благодарение 
на усилията на българската страна, България беше избрана за съ-координатор в две 
приоритетни  области  на  стратегията:  приоритетна  област  3  „За  насърчаване  на 
дейностите  в  областта  на  културата  и  туризма  и  преките  контакти  между  хората” 
/съвместно с Румъния/ и приоритетна област 11 „За съвместна работа с цел укрепване 
на  сигурността  и  предприемането  на  действия  по  въпросите  на  организираната 
престъпност и тежките престъпления” /съвместно с Германия/. Участието на България в 
изработването и приемането на новата Стратегия на ЕС за развитието на Дунавския 
регион е безспорен приоритет на политиката за регионално развитие на страната. 

През  второто  полугодие  на  2011  г.  МВнР  взе  активно  участие  в  прилагането  на 
Стратегия  на  ЕС  за  региона  на  река  Дунав.  България  успешно  изпълнява 
координационни функции в две приоритетни области на Стратегията,  в ползотворно 
сътрудничество с Германия и Румъния. Успех за българската страна е включването в 
Плана за действие по Дунавската стратегия на примерен проект за изграждане на два 
нови моста над река Дунав, които да свързват България с Румъния / Оряхово-Бекет и 
Силистра-Кълъраш/.

От  изключително  значение  за  успешното  изпълнението  на  Дунавската  стратегия  е 
осигуряването  на  финансов  ресурс  или  координирането  на  наличните  финансови 
източници за успешно изпълнение на проекти. Българската страна отстоява позиция за 
засилване на  координацията между заинтересованите страни за общо стратегическо 
планиране за следващия програмен период, което да включва разработването на общи 
планове за единно териториално планиране на страните от региона, като се прилагат 
механизми  за  съвместно  програмиране,  координация  и  изпълнение.  Също  така  е 
необходимо да се засилят двустранните и многостранни контакти на политическо ниво 
между  страните  в  региона  и  особено  със  съседните  страни,  с  цел  прецизиране  на 
приоритетните  проекти  до  2020  г.  от  взаимен  интерес  за  повече  от  една  страна  и 
регион. 

Българската  страна  изразява  подкрепа  за  Обща  комуникационна  стратегия  за 
Дунавския  регион,  която  да  осигури  по-добра  информираност  за  Стратегията  и 
изпълняваните  проекти  и  я  доближи  до  гражданите  и  заинтересованите  групи  на 
транснационално, регионално и местно ниво.

В продължение на срещите на високо равнище, стартирали на 6 май 2009 г.  в Улм, 
Германия, на 7 ноември 2011 г. в Букурещ, Румъния, се проведе Неформална среща на 
министрите на външните работи на страните от Дунавския регион,  организирана по 
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съвместна инициатива на Румъния и Австрия. Българската делегация бе ръководена от 
министъра  на  външните  работи  Николай  Младенов.  Основните  изводи  са,  че  за 
Стратегията е необходимо създаването на функциониращ механизъм на управление на 
макрорегионално,  регионално  и  местно  ниво  и  постоянен  мониторинг  на 
изпълнението,  подобряване  на  финансовия  инженеринг  с  оглед  на  следващия 
програмен период и стартиране на първите проекти. Изразената българска позиция е в 
подкрепа  на  общите  изводи  с  допълнение  за  възможността  за  общо  стратегическо 
планиране за следващия програмен период и възможността за дефинирането на нова 
мултинационална  програма  в  рамките  на  териториалното  сътрудничество  на 
Кохезионната политика. 

На  17  ноември  2011  г.  в  Будапеща  председателите  на  Академиите  на  науките  на 
България,  Унгария,  Словакия  и  Румъния  и  генералният  директор  на  Съвместния 
изследователски център на ЕК /Joint Research Center - JRC/ подписаха споразумение за 
по-тясно  сътрудничество  между  академичните  органи.  Очаква  се  Австрия  и  други 
страни да се присъединят към инициативата „Наука за Дунавската стратегия” /Science 
for the Danube Strategy/. 

На 21 ноември 2011 г. в Брюксел се проведе първото заседание на Групата на високо 
ниво по Дунавската стратегия. Групата е създадена по подобие на Групата на високо 
ниво  за  Балтийската  стратегия  с  основна  задача  да  подпомага  Комисията  за 
изпълнението на Стратегията и гарантира по-силен политически ангажимент. 

Кохезионна политика

МВнР продължи  активно да участва  с  принос  в  процеса на  дебата  за бъдещето на 
Кохезионната  политика  (2014+) с  оглед  отстояване  на  българските  позиции  при 
формулирането на бъдещите приоритети, цели, структури, законодателство и ресурси 
на новата Кохезионна политика на ЕС. МВнР последователно изразява   виждането за 
ключовата роля на  Кохезионната  политика при изпълнение на Стратегията „Европа 
2020”, като едновременно с това отстоява позицията, че тя трябва да има различен, по-
широк обхват и да подпомага най-слабо развитите региони. В условията на бюджетни 
ограничения и произтичащите от това преразпределения на общия бюджет е важно 
Кохезионната политика да остане важен инструмент за стимулиране на развитието в 
Съюза, като се намаляват различията в нивата на развитие на регионите.

МВнР  предостави  виждания  по  проекта  на  заключения  по  Петия  доклад  за 
икономическо,  социално  и  териториално  сближаване,  приети  на  Съвет  „Общи 
въпроси” на 21 февруари 2011 г. и  по въпроси от дневния ред на Неформалната среща 
на  министрите  по  Кохезионната  политика  на  19-20  май  2011  г.  с  фокус  върху 
териториалното сближаване и повишаване ефективността на Кохезионната политика.

Беше  подготвено  участието  на  министър  Николай  Младенов в  Регионалния  форум 
„Бъдещето на политиката на сближаване в Европа: приносът на балканските столици” 
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на 28 януари 2011 г.. Събитието бе организирано от Столичната община и Асоциацията 
за развитие на София, със съдействието на МВнР.

МВнР  участва  активно  на  ниво  генерален  директор  в  дискусиите  по  бъдещето  на 
Кохезионната  политика  на  Групата  „Приятели  на  Кохезионната  политика”  Г-11 
(България,  Чешка  република,  Естония,  Унгария,  Латвия,  Литва,  Полша,  Словения, 
Словакия, Румъния и Португалия), проведени на 18 март  в Букурещ, на 18 май 2011 г. 
във Варшава и на  10 ноември в Будапеща.

На  6  октомври  2011  г.  беше  публикуван  законодателният  пакет  по  Кохезионната 
политика,  който да  позволи стартиране на ново поколение Кохезионна политика от 
2014  г.  България  се  включи  активно  в  дебата  по  стратегическото  планиране, 
тематичната  концентрация,  условности  за  усвояване  на  средствата  от  фондовете, 
ролята на териториалното сътрудничество и подобряване на ефективността на процеса 
на оценка на програмния цикъл.

МВнР участва в изготвяне на рамкови позиции на България по ключови въпроси по 
предложенията  на  ЕК,  в  рамките  на  националния  координационен  механизъм  по 
европейските въпроси.

Някои принципни въпроси, в които МВнР е отстоявала националните интереси в дебата 
за бъдещето на Кохезионната политика са : нивата на съ-финансиране от фондовете да 
не  бъдат  по-ниски  от  тези  от  сегашния  програмен  период,  да  не  се  ограничава 
финансирането за Кохезионната политика до 2, 5% от БНП за годишните алокации от 
СКФ,  тъй  като  правилото  не  позволява  постигането  на  догонващ  ефект  и  реално 
сближаване  между  по-слабо  развитите  региони  и  останалите,  да  не  се   подкрепя 
прехвърлянето на 10 млрд евро от Кохезионния фонд към Инструмента за свързване на 
Европа,  тъй като финансирането на  проекти ще става по други  правила и това ще 
ограничи  възможностите  за  подготовка  на  проекти  от  по-слабо  развитите  райони, 
изразяване на резерв по отношение на временното увеличаване на съ-финансирането 
на  страни-членки с  временни финансови затруднения,  тъй  като  това  дискриминира 
страните със стриктна финансова дисциплина. Изразявана е  подкрепа на включване на 
макро-икономическа условност в предварителните условности и др.

Участие в Общата външна политика и политика за сигурност на ЕС (ОВППС) и  
Общата политика за сигурност и отбрана

Осъществени бяха дейности по следните направления: 

- Ефективно  участие  на  България  на  всички  нива  на  процеса  на  взимане  и 
прилагане  на  решенията  в  областта  на  Общата  външна  политика  и  политика  за 
сигурност на ЕС;
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- Възможно  най-висока  степен  на  реализация  на  българските 
външнополитически приоритети в процеса на преговори за взимане на решения по 
ОВППС на ЕС, включително при прилагането на нейните конкретни инструменти;

- Даване на национален принос при формирането на Общата политика за сигурност и 
отбрана (ОПСО) в съответствие с националните  приоритети и с интересите и целите на 
ЕС за глобална роля в международните отношения, както и съдействие за осигуряване 
на българското участие в мисии и операции в рамките на ОПСО;

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

- Съгласуване  на  позиции  за  заседанията  на  Европейския  съвет  и  Съвет 
“Външни работи”, Комитета на постоянните представители към ЕС във формат Корепер 
ІІ  по  въпросите  на  ОВППС,  Комитета  по  политика  и  сигурност  /КОПС/,  РЕЛЕКС  и 
работните групи към Съвета и др.;

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

- Поддържане на работни контакти и обмен със структурите на ЕСВД, ЕК и с 
политическите директори на министерствата на външните работи на държавите-членки 
на ЕС;

- Участие  в  процеса  на  организирането  на  разпространението  и 
разпределението  на  материали/информация,  предавана  чрез  европейските 
кореспондентски мрежи /CORTESY, Extranet R/ от/до държавите-членки и институциите 
на  ЕС  и  от/до  организационните  структури  в  Министерството  на  външните  работи; 
Принос в анализа и оценката на информацията, както и предприемане на последващи 
действия за координация на съответна реакция;

Участие в Съвет на ЕС „Външни работи”  и Съвет  на ЕС „Гимних”

През отчетния период бяха проведени планираните редовни Съвети „Външни работи” с 
участието на министъра на външните работи или негов заместник, съответно 31 януари 
2011 г./Брюксел/, 21 февруари 2011 г./Брюксел/, 12-13 април 2011 г. /Люксембург/, 23 
май 2011 г./Брюксел/, 20 юни 2011 г. в Люксембург, 10 октомври 2011 г./Люксембург/, 
14 ноември 2011 г. /Брюксел/ и 1 декември 2011 г. /Брюксел/, както и традиционните 
Съвети „Гимних” – Будапеща /11-12 март/ и 2-3 септември - Сопот. Темите включваха 
широк спектър от аспекти на Общата външна политика и политика за сигурност на ЕС, 
като особен акцент бе развитието на обстановката в Северна Африка след началото на 
Арабската пролет, Близкоизточния мирен процес, Европейската политика за съседство 
в  нейните  източно  и  южно  измерение,  както  и  страните  от  Западните  Балкани. 
Държавите-членки обменяха идеи и предложения, съгласуваха съвместни подходи в 
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търсене  на  най-добрите  решения.  България  участва  активно  в  обсъжданията  и 
приемането на заключения по въпросите от дневния ред. Развитието на Европейската 
служба за външна дейност също бе сред темите на дискусиите. 

Подготвени бяха и извънреден Съвет „Външни работи” /10 март 2011 г./ и извънреден 
Европейски съвет – 11 март 2012 г., посветени на действията на ЕС за преодоляване на 
кризата в Либия, вкл. хуманитарните аспекти и проблемите, свързани с имиграционния 
натиск  и  евакуацията  на  европейските  граждани.  Предмет  на  дискусията  бе  и 
подкрепата  за  демократичния  преход  на  страните  от  южното  направление  на 
Европейската политика на съседство, в т.ч. Египет и Тунис. 

Подготовка и участие на българския МВнР в срещи ЕС /27/ – Русия и ЕС /27/ -САЩ в 
рамките на сесията на ОС на ООН в Ню Йорк, септември.

Участие  в  неформални  срещи  на  политическите  директори  и  европейските 
кореспонденти – през януари в Унгария и през юли в Полша. 

Участие в редовни дискусии на политическите директори в рамките на всеки СВнР.

Участие в срещите на политическите директори в рамките на откриването на сесията на 
ОС  на  ООН  и  в  среща  на  политическите  директори  с  МВнР  на  Грузия,  Ню  Йорк, 
септември.

Участие в VI-тия Стратегически форум „Блед” (Блед/Словения, 9-10 септември 2011 г.), 
Конференцията на ЮНЕСКО за Арабския свят в Париж на 21 юни 2011 г., Неформална 
среща  на  директорите  по  въпросите  на  сигурността  във  формат  ЕС  27  по  теми  от 
дневния  ред  на  ОПСО,  Варшава  (21  октомври  2011  г.),   консултации  между 
политическите директори на България и Финландия (16 ноември 2011 г.  ),  Семинар 
„Европа и арабските съседи: общи или съвместими ценности” (20 септември 2011 г., 
Страсбург),  както и в семинар за политиката към стратегическите партньори на ЕС в 
Брюксел. 

Двустранни консултации по въпроси на ОВППС

- Работни консултации между Министерствата на външните работи на България и 
на Украйна по въпросите на европейската интеграция - 17 февруари 2011 г.  на ниво 
политически директор. Обсъдени въпроси: Споразумение за асоцииране (СА) и процес 
на визова либерализация между Украйна и ЕС; Стратегията на ЕС за Дунавския регион; 
Енергийно сътрудничество; Европейска политика за съседство, Източно партньорство и 
Черноморска синергия; отношения с Руската федерация; Беларус; НАТО; ПРО.

- Двустранни  политически  консултации  между  Министерствата  на  външните 
работи на Република България и Украйна (18 май 2011 г., София) на ниво политически 
директор и директор политика за сигурност. Обсъдени въпроси: Ситуацията в Северна 
Африка  и  Близкия  Изток;  Предстоящото  председателство  на  Украйна  в  Съвета  на 
Европа и на ОССЕ (2013 г.); Режима на контрол над конвенционалните въоръжения в 
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Европа  и  противоракетната  отбрана;  Сътрудничеството  в  Черноморския  регион; 
Отношенията  НАТО  -  Украйна;  Продължаващи  конфликти  в  Кавказкия  регион  и 
Приднестровието; Енергийна сигурност. 

- По  инициатива  на  унгарската  страна,  на  16  май  т.  г.  в  София  са  проведени 
двустранни  консултации  на  равнище  политически  директори.  По  време  на 
консултациите  са  обсъдени  сътрудничеството  между  България  и  Унгария  и 
възможностите  за  взаимодействие  в  европейския  контекст;  регионални  въпроси 
(Дунавска  стратегия,  Западни  Балкани),  както  и  актуални  въпроси  от  двустранен 
характер. 

- По инициатива на Швеция, на 14 юни т. г. в София бяха проведени двустранни 
консултации  на  равнище  политически  директори.  По  време  на  консултациите  бяха 
обсъдени следните теми:  Разширяване  (с  акцент върху  Западните Балкани,  Турция); 
Източно  съседство  на  ЕС;  Южно  съседство  на  ЕС;  Европейска  служба  за  външна 
дейност; Реформа на дипломатическата служба на Швеция – настояща организация и 
структура на външнополитическата дейност;

Принос към политиката на ЕС към Западните Балкани

Едно  от  първостепенните  направления  на  ОВППС,  в  които  България  допринасяше 
активно и видимо, бе политиката към Западните Балкани. 

Действията на МВнР имаха за цел интегрирането на българските виждания и интереси 
в  разработваните  общи  позиции  на  ЕС  спрямо  страните  от  Западните  Балкани  във 
възможно най-голяма степен. Подготвяните позиции за участие в Европейския съвет, 
СВнР,  СОВ,  срещи  на  ЕС  на  ниво  министри  със  страните  от  Западните  Балкани, 
специални формати от няколко страни-членки на ниво министри и др. бяха съобразени 
с  тази  задача.  Важно  е  да  се  отбележи  и  приносът  на  МВнР  за  информационните 
анализи на ЕС на ситуацията в страни от Западните Балкани. 

България участва и инициира съвместни демарши с други държави-членки в подкрепа 
на  европейската  интеграция  на  страните  от  Западните  Балкани.  По  инициатива  на 
България  съвместно  с  министрите  на  външните  работи  на  Унгария  и  Словения  се 
отправиха съвместни писма до министрите на външните работи на Сърбия и на Косово, 
с  които насърчиха възможно най-бързото стартиране на прагматичен диалог  между 
Белград и Прищина под егидата на Върховния представител Катрин Аштън. Диалогът 
стартира през март 2011 г. 

В  съответствие  със  своя  ангажимент  към  европейската  интеграция  на  страните  от 
Западните Балкани, МВнР реагираше своевременно с декларации по ключови събития 
и  развития,  като  например  събитията,  последвали  местните  избори  в  Албания  в 
началото на май или развитието на отношенията между Сърбия и Косово и диалога 
Белград – Прищина, ситуацията в Босна и Херцеговина в т.ч.  (*) Общо заявление на 
министрите на външните работи на България, Гърция и Словения относно Албания /
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20.05.2011 /. Отправено бе писмо от българския МВнР до ВП Аштън и комисаря Фюле в 
подкрепа на европейската интеграция на Черна гора – 28 ноември 2011 г. 

Подготвени  и  организирани  бяха  посещение  в  Сараево  /Босна  и  Херцеговина/  по 
съвместна инициатива на министрите на външните работи на три страни-членки на ЕС, 
които са съседни на региона на Западните Балкани –   България, Словения и Австрия / 7 
март 2011 г./, както и съвместно посещение на българския и словенския министър на 
външните работи Самуел Жбогар в Косово на 18 ноември 2011 г. 

Принос към политиката на ЕС към Близкия изток и Северна Африка

МВнР подготви  провеждането на Международната  конференция на тема „Софийска 
платформа – Изграждане на мостове между Европа и Близкия изток” (5-6 май 2011 г.). 
Форумът  бе  най-важното  събитие  с  външнополитически  характер,  организирано  в 
България през отчетния период. Над 150 участници от Европа и от Близкия изток и 
Северна  Африка  –  политически  лидери,  активисти,  журналисти,  представители  на 
неправителствени организации (НПО) - обсъдиха промените в Арабския свят на фона 
на  опита  от  прехода  в  Централна  и  Източна  Европа.   В  рамките  на  конференцията 
обръщения  направиха  българският  министър-председател,  Генералният  секретар  на 
ООН,  Генералният  секретар  на  Съвета  на  Европа,  както  и  министрите  на  външните 
работи  на  Босна  и  Херцеговина,  Гърция,  Португалия,  Унгария,  Швеция,  заместник-
министърът на външните работи на Литва в качеството си на председател на ОССЕ през 
2011 г., и представителят на Генералния секретар на НАТО.

Форумът  бе  важно  събитие  в  усилията  за  подпомагане  на  държавите  в  преход  от 
Близкия  изток  и  Северна  Африка  чрез  споделяне  на  натрупания  опит  от  прехода  в 
Централна  и  Източна  Европа  при  изграждане  на  демокрацията,  установяване  на 
върховенството на закона и гарантиране на правата на човека и на основните свободи. 
Подпомогна установяването на партньорска мрежа между представители от Европа и 
от Близкия изток/Северна Африка за водене на по-нататъшни дискусии по важни теми, 
отнасящи се до Близкия изток и Северна Африка.   Допринесе за засилване вниманието 
към България и за нейното оценяване като положителен фактор в международните 
усилия  за  региона.  В  конкретен  план  бе  постигнат  консенсус  за  превръщане  на 
събитието в ежегоден форум за обсъждане на възможностите за задълбочаване  на 
сътрудничеството между Европа и Близкия и изток/Северна Африка. Постигнато бе и 
съгласие за поставяне на начало на последващи семинари на експертно равнище за 
обмен  на  идеи и  опит  по  специфични теми,  представляващи  интерес  за  арабските 
партньори.

В продължение на “Софийската платформа” от 5-7 май т.г., на 2-3 декември т.г. в София 
се проведе конференция на тема „Правосъдие в период на преход”  на 2-3 декември 
т.г.  в  София,  с  участието  на  представители  на   съдебната  система  на  страните  от 
Централна  и  Източна  Европа,  гражданското  общество,  академичните  кръгове  и 
медиите.  Основен  предмет  на  дискусиите  бяха  начините  за  справяне  с  тежкото 
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наследство  на  тоталитарното  минало  посредством  налагане  на  върховенството  на 
закона и същевременно насърчаване на процеса на национално помирение.

Страната ни взе участие в проведената на 28-29 септември 2011 г. в Тунис първа среща 
на Специалната група за Южното Средиземноморие,  която беше създадена през м. 
юни 2011 г. за осигуряване на по-добра международна координация в осигуряването 
на подкрепа за демократичния преход на арабските страни.

България  участва  активно в  дискусиите на  ЕС по Близкоизточния  мирен процес и  в 
изработването  на  основни  документи  на  ОВППС,  каквито  са  заключенията  на 
Европейския съвет и на Съвета „Външни работи”. Като член на ЕС, България участва в 
донорската подкрепа на ЕС за продължаване на растежа на палестинската икономика, 
подпомагането  на  изпълнението на  двугодишния  план  на  правителството  на  ПАВ и 
изграждането на институциите на ПАВ. Съвместно с останалите държави-членки на ЕС, 
България оказа активна подкрепа за усилията на САЩ и Квартета за възобновяване на 
мирния процес в  БИ.  Със  своите  двустранни контакти  през  годината,  насочени към 
възстановяване  и  активизиране  на  отношенията  със  страни  от  региона,  България 
допринасяше за цялостната активност на ЕС. 

Продължи участието на нашата страна в различните форуми и мероприятия на Съюза 
за Средиземноморието, според наличните финансови и кадрови ресурси.

Европейска политика за съседство / ЕПС

В съвместно писмо с министъра на външните работи на Швеция до ВП Катрин Аштън и 
министъра  на  външните  работи  на  Полша,  българският  външен  министър  заяви 
категорична подкрепа за създаването на Европейски фонд за демокрация (ЕФД), като 
инструмент,  който  ще  играе  важна  роля  в  усилията  на  ЕС  за  насърчаване  на 
демократичните  процеси  и  утвърждаване  на  общите  европейски  ценности  и  ще 
придаде по-голяма видимост на ЕС в региона.

ЕПС – източно измерение

България  взе  активно  участие  в  процеса  на  преглед  на  Европейската  политика  за 
съседство (ЕПС), който бе финализиран с публикуването на Комуникацията на ЕК/ЕСВД 
„Отговор на променящата се среда в съседните на ЕС региони”  (приета от Колежа на 
еврокомисарите заедно през м. 25 май 2011 г.). Текстът на комуникацията отразява в 
голяма  степен  позициите,  изразявани  от  страната  по  време  на  консултациите. 
Изразихме  несъгласието  си  с  лисата  на  каквато  и  да  било  отпратка  в  текста  на 
комуникацията към ЧС/Стратегията за Черно море/Черноморския регион.  

България  участва  активно  в  подготовката  на   Срещата  на  върха  на  Източното 
партньорство  (29-30 септември 2011 г.). Подкрепено бе предоставянето на детайлна 
пътна карта за по-нататъшното развитие на партньорството на базата на резултатите от 
срещата от Европейската комисия и ВП.
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България продължава да работи за задълбочаване на политическата и икономическата 
интеграция на източните съседи на ЕС и визова либерализация като дългосрочна цел, 
при  стриктно  спазване  на  установените  критерии  и  съблюдаване  на  основните 
европейски  ценности.  Най-напредналите  държави  следва  да  бъдат  насърчавани  в 
съответствие с принципа „повече за повече”. 

България участва активно в дискусиите на всички нива в работните органи на Съвета по 
въпросите, свързани с източните партньори на ЕС. Участвахме и в проведените срещи 
на Групата на приятелите на Украйна (през м. април и м. юли), както и на Групата на 
приятелите на Молдова (през м. април). Страната ни бе представена в организираните 
срещи,  семинари и  кръгли  маси  по четирите платформи  на Източно  партньорство. 
Продължаваме  да  разглеждаме  възможностите  за  участие  в  Програмите  за 
всеобхватно институционално изграждане с източните партньори.

Дипломатическата служба организира поредица от междуведомствени инициативи по 
Източното  партньорство;   по  изработване  на  национална  позиция  за  визова 
либерализация  за  държавите  от  Източна  Европа,  Кавказ  и  Централна  Азия  –  Руска 
федерация,  Украйна,  Молдова,  Беларус,  Грузия,  Армения,  Азербайджан,  Казахстан, 
Туркменистан  и  Узбекистан;  по  формулиране  на  национална  позиция  на  РБ  по 
стратегия за Черно море , както и участието в съответните многостранни формати на ЕС 
по  региона:  Борда  на  инвестиционния  механизъм  за  съседните  държави  (NIF), 
Работната група по страните от «Източна Европа, Кавказ и Централна Азия»,  формат 
COEST  Capitals,  Комитета  на  европейския  инструмент  за  съседство  и  партньорство 
(ENPI)

В рамките на двустранния аспект на Източно партньорство, продължиха преговорите 
по Споразумения за асоцииране ЕС-Украйна, в частта по изграждането на дълбока и 
всеобхватна  зона за свободна  търговия,  както  и  на  прилагането  на  дневния  ред за 
асоцииране.  България  засвидетелства  своята  подкрепа  за  финализиране  на 
преговорите  и  подписване  на  СА ЕС-Украйна  до края  на  2011  г.  (декларирано  като 
съвместна цел на Украйна и ЕС по време на срещата на върха през декември 2010 г.) 
Продължи наблюдението на изпълнението на Плана за действие на Украйна за визова 
либерализация.  

През периода бе наблюдаван и ходът на преговорите по Споразумение за асоцииране 
с Молдова, както и по прилагането на Плана за действие по визова либерализация. 

Изразена бе позиция за продължаване на преговорите по споразумения за асоцииране 
с трите южнокавказки републики Армения, Грузия и Азербайджан, при строго спазване 
на съответните  принципи на  условност за всяка отделна страна.

Заявена бе и подкрепа за започването, както и за провеждането  на преговорите по 
Споразумение  за  дълбока  и  всеобхватна  зона  за  свободна  търговия  с  Молдова  и 
Грузия. 
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Продължава да се следи и хода на диалога по правата на човека с източните съседи, с 
които  има  редовен  обмен  по  въпросите  на   свобода  на  словото,  върховенство  на 
закона,  спазване  на  човешките  права  (Армения,  Грузия,  Молдова,  Украйна).  Бе 
изразена подкрепа за необходимостта  от  установяване  на   редовен диалог  по  тези 
въпроси с Азърбайджан. 

С особена загриженост бе наблюдавана ситуацията с правата на човека в Беларус, след 
проведените  през  декември  2010  г.  президентски  избори.   България  приветства 
възприетия от ЕС балансиран подход към Беларус – от една страна – въвеждането на 
ограничителни  мерки  (санкции)  спрямо  управляващия  елит  и  от  друга  –  мерки  в 
подкрепа  на  гражданското  общество  и  населението  в  Беларус.  България  бе 
представена от политическия директор на първата Донорската конференция за Беларус 
(3 февруари т.г). Страната ни участва в последвалите две неформални координационни 
срещи на донорите (през м. март и м. юли). 

„Замразени” конфликти

Сигурността  остава  основно  предизвикателство  за  развитието  и  стабилността  на 
страните от региона и следва да бъде обект на обща загриженост. В този смисъл, със 
задоволство отбелязахме изричното упоменаване в Комуникацията по Европейската 
политика за съседство на готовността на ЕС да засили ангажимента си към сигурността 
и  стабилността  в  региона  и  да  участва  активно  в  свързаните  с  това  международни 
формати. 

През  отчетния  период  страната  ни  продължи  активното  си  участие  в  дискусиите, 
свързани  с  ангажиментите  на  ЕС  по  разрешаване  на  замразените  конфликти  в 
Приднестровието и Южен Кавказ. 

Русия

В  отношенията  ЕС-Русия  се  откроиха  следните  насоки:  политически  диалог, 
финализиране  на  преговорите  по  ново  споразумение,  както  и  изпълнението  на 
Споразуменията  за  четирите  общи  пространства,  външнополитическите  аспекти  на 
енергийната  сигурност,  подготовка  на  Срещите  на  върха,  на  постоянните  съвети  и 
комитети  за  сътрудничество.   Прилагането  на  партньорството  за  модернизация  и 
визовия въпрос продължиха да бъдат основните проблеми, които страната ни следи 
през отчетния период. 

Централна Азия 

Ще продължат дискусиите по прилагането на Стратегията за Централна Азия и в посока 
преговори  по  Ново  засилено  споразумение  за  партньорство  и  сътрудничество  ЕС-
Казахстан. 

Принос към политиката на ЕС към Азиатско-тихоокеанския регион
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България  активно  участва  в  политиката  на  Европейския  съюз,  насочена  към  тясно 
ангажиране  на  държавите  от  Азиатско-тихоокеанския  регион  чрез  засиленото 
партньорство  ЕС-АСЕАН,  форума  АСЕМ и партньорския  диалог  между ЕС  и  важните 
страни в региона. Български дипломати участваха редовно в заседанията на работните 
групи на Съвета на ЕС COASI и COMEM, за които бяха изготвяни и съгласувани позиции 
по актуални въпроси на отношенията на ЕС със страните от региона. Участие бе взето в 
експертни срещи на ЕС по Индия, Пакистан, КНДР. МВнР участва при формирането на 
политиката на ЕС по отношение на: развитие на стратегическо партньорство с Китай, 
Япония, Индия и Южна Корея; формиране на позицията и реакцията на ЕС по ядрената 
програма  на  Иран  и  КНДР;  принос  за  стабилизирането  и  възстановяването  на 
Афганистан, отношенията с Пакистан; определяне на политиката на ЕС спрямо Бирма/ 
Мианмар,  Шри  Ланка  във  връзка  с  актуалните  развития  на  обстановката  на  място; 
възможностите  на ЕС да  съдейства  за възстановяване  на междукорейския диалог  и 
шестстранните преговори. Българската страна се включи с активен принос в работата 
по нов стратегически документ на ЕС по политиката в Източна Азия; разширяване и 
работни методи на АСЕМ. МВнР участва в подготовката на срещите на върха ЕС-Япония 
и ЕС-Китай (която впоследствие бе отложена). Участие имахме и в съгласуването и в 
церемонията по подписване на Споразумение за свободна търговия ЕС и Република 
Корея (ратифицирано от Народното събрание). Съгласувани и финализирани са също 
Рамкови  споразумения  за  партньорство  и  сътрудничество  на  ЕС  с  Монголия, 
Филипините и Виетнам. Осъществен е напредък в преговорите с Малайзия, Тайланд и 
до известна степен с Китай. Участвахме в дискусиите в рамките на ЕС за определяне на 
мандат за преговори за Рамково споразумение на ЕС с Австралия. 

България  участва  в  срещите  на  Форума  Азия-Европа  (АСЕМ)  на  всички  нива, 
включително в срещата на външните министри на АСЕМ, Унгария, юни 2011 г., както и в 
механизмите  на  диалога  ЕС-АСЕАН.  Страната  ни  има  представител  в  Борда  на 
директорите на фондация Азия–Европа (АСЕФ). 

МВнР  участва  в  процеса  на  формиране  на   политиката  на  ЕС  спрямо  Иран.   След 
публикуване на доклада на Международната агенция по атомна енергия (МААЕ) от 8 
ноември  2011  г.  относно  възможното  военно  измерение  на  ядрената  програма  на 
Иран,  ЕС  призова  иранските  власти  да  се  ангажират  с  ефективно  и  прозрачно 
сътрудничество  с  МААЕ  като  единствен  начин  за  възстановяване  на  доверието  на 
международната  общност  в  мирния  характер  на  ядрената  програма,  както  и  да  се 
ангажират с конструктивен и пълноценен диалог във формата Е3+3. Наред с изразеното 
сериозно  и  нарастващо  безпокойство,  ЕС  потвърди  стремежа  си  за  намиране  на 
дипломатическо решение на  иранския  ядрен въпрос  в  съответствие  с  т.нар.  „двоен 
подход” (диалог и стимули успоредно с налагането на санкции). ЕС продължи да следи 
със загриженост през 2011 г. и да се ангажира със ситуацията на правата на човека в 
Иран.

Принос към Общата политика за сигурност и отбрана
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В  изпълнение  на  ангажиментите,  поети  към  ЕС  и  НАТО,  на  20  януари  2011  г.  с 
Постановление № 9 на Министерския съвет при активна роля на МВнР,  беше приета 
Наредба  за  условията  и  реда  за  участие  на  граждански  специалисти  от  Република 
България в операции и мисии на международни организации извън територията на 
Република България.

Една от основните насоки за развитието на Общата политика за сигурност и отбрана 
(ОПСО) на ЕС бе дадена с Ваймарската инициатива, представена с писмо на министрите 
на външните работи и министрите на отбраната на Франция, Германия и Полша до ВП 
на  ЕС  от  6  декември  2010  г.  В  документа  са  визирани  три  основни  области: 
усъвършенстване  на  планирането  с  акцент  върху  синергията  между  гражданско  и 
военно планиране; придобиване на европейски отбранителни способности; развитие 
на сътрудничеството за управление на кризи между ЕС и НАТО. В рамките на МВнР бе 
направен анализ на инициативата,  включително на базата на участие в два форума, 
организирани от инициаторите. В резултат България изрази подкрепа за инициативата 
по време на заседания на компетентни органи на ЕС през 2011 г. 

На 19 май в МВнР постъпи документ за размисъл по бъдещето на военната операция 
на ЕС в БиХ „Алтея”. Към този момент съавтори на документа бяха Австрия и Унгария и 
към България бе отправена покана да се присъедини. Анализът на текста показа, че той 
е  в  съответствие  с  нашите  интереси  и  съдържа предложения,  които биха могли  да 
насочат дискусията към балансирани решения, предвид едностранните изтегляния на 
контингентите  на  някои  държави  и  изказвани  становища  за  прекратяване  на 
изпълнителния мандат на операцията след ноември т.г. В спешен порядък документът 
бе съгласуван с Министерството на отбраната. В резултат България се присъедини като 
съавтор при представянето на инициативата по време на заседанието на СВнР на 23 
май т.г.

На 8 и 9 декември 2011 г.  Председателят  на Военния комитет на ЕС генерал Хакан 
Сирен бе на официалното посещение в Р България. При срещата му в МВнР с г-н Валери 
Рачев,  началник  на  Политическия  кабинет,  генерал  Сирен  даде  висока  оценка  на 
участието на България в дейностите, операциите и мисиите на ОПСО.

Принос към политиката на ЕС по правата на човека

Редовно  се  следи работата  на  работните  групи  на Съвета  на  ЕС “Права  на  човека” 
(COHOM),  “Сътрудничество  със  СЕ  и  ОССЕ” (COSCE)  и  „Основни  права”  (FREMP).  По 
време на заседанията на СОНОМ особено внимание бе отделено на изработването на 
приоритетите на ЕС в областта на правата на човека и основните свободи за сесиите на 
Съвета по правата на човека /СПЧ/ на ООН, както и за предстоящата 66-та сесия на 
Общото събрание на ООН. Съгласувана бе позицията на ЕС по извършващия се през 
2011 г. преглед на СПЧ. 

Особено внимание бе отделено на лансираната от Върховния представител на ЕС по 
ОВППС  идея  за  реформа  на  политиката  на  ЕС  в  областта  на  правата  на  човека  и 
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разработване на стратегия на ЕС по правата на човека и демокрация. През 2011 г. бе 
даден  приоритет  на  ефективното  използване  на  съществуващите  механизми  за 
последователно  отстояване  на  правата  на  човека  във  всички  аспекти  на  външната 
политика на ЕС, както и на пълноценното сътрудничество с партньорите, включително 
НПО. Продължи работата по разработване на стратегия на ЕС по правата на човека в 
трети държави, насочени към фокусиране на усилията на Ес върху ключови проблеми 
за всяка конкретна страна.

ЕС продължи дейността си във връзка със специфичните ситуации по правата на човека 
в Иран, Северна Корея, Китай, Русия, Шри Ланка, държавите от Северна Африка и др. 
както  в  двустранен  план,  така  и  в  контекста  на  многостранните  формати  на  ООН. 
Координираните усилия на институциите и държавите-членки на ЕС доведоха до успех 
на специалните сесии а Съвета по правата на човека за Либия и Сирия.

През 2011 г. продължи работата по присъединяване на ЕС към Европейската конвенция 
по  правата  на  човека  (ЕКПЧ).  Досието  бе  разгледано  в  Управляващия  комитет  по 
правата на човека и от Съвета на министрите на Съвета на Европа. В рамките на ЕС 
продължи  дискусията  по  формиране  на  обща  позиция  по  разработения  проект  на 
споразумение  и  по  съпътстващите  документи,  т.  нар.  „вътрешни  правила”  на  ЕС, 
целящи  да  регламентират  произтичащите  от  присъединяването  на  ЕС  към  ЕКПЧ 
взаимоотношения между държавите-членки на ЕС и институциите. 

През 2011 г.  бе направен преглед на постигнатото по насоките на ЕС за правата  на 
детето и бяха актуализирани Насоките на ЕС относно мъченията и другите форми на 
жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание.

Провеждане на политика за сигурност 

Осъществени бяха дейности по следните направления: 

- Пълноценно използване на възможностите, произтичащи от участието на 
България в НАТО и ОССЕ и в регионалните инициативи в областта на сигурността 

- Повишаване  на  ефективността  на  участието  във  формулирането  и 
осъществяването  на  политиката  на  НАТО  в  Югоизточна  Европа  и  разширения 
Черноморски регион 

- Участие  в  международния  диалог  по  актуални  въпроси  на 
международното  сътрудничество  и  в  реализирането  на  политиките  на 
международните организации в сферата на сигурността

- Изпълнение на ангажиментите на Република България по международни 
договори и инициативи за разоръжаване,  неразпространение на ОМУ и контрол на 
въоръженията
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- Задълбочаване  на  многостранното  сътрудничество  и  повишаване 
авторитета  на  международните  организации  и  форуми  в  областта  на 
неразпространението, разоръжаването и контрола на въоръженията

- Укрепване  на  международната  сигурност  чрез  засилване  на  мерките за 
предотвратяване  разпространението  на  ОМУ,  противодействие  на  незаконната 
търговия  с  МОЛВ,  насърчаване  на  процесите  на  разоръжаване  и  повишаване  на 
глобалната  и регионална сигурност

- Успешно изпълнение на функциите на Посолство на НАТО за контакт (CPE) 
в Молдова за периода 2011–2012 г. включително.

Осигуряване участието на България в дейността на НАТО 

Основен акцент в дейността на МВнР по линия на членството на България в НАТО бе 
утвърждаване и засилване на ролята на страната ни в изпълнение на политическите и 
оперативните  ангажименти  към  Алианса.  Дипломатическата  служба  продължи  да 
работи  за  развитието  на  политическия  диалог,  успешно  участие  на  България  в 
операции  и  мисии  на  НАТО  и  постигане  на  по-нататъшен  напредък  в  процеса  на 
трансформация и реформа на структурите на Алианса.

14-15 април 2011 г.  – Среща на министрите на външните работи на НАТО в Берлин: 
обсъдени  бяха  напредъка  на  операция  „Обединен  защитник”  в  Либия,  трайното 
партньорство между НАТО и Афганистан, беше приета нова Партньорска политика на 
Алианса, и проведени бяха заседания във формат Съвет НАТО-Русия, Комисия НАТО-
Украйна, Комисия НАТО-Грузия.

7-8 декември 2011 г. - Среща на министрите на външните работи на НАТО в Брюксел: 
Фокус  на  дискусията  бе  поставен  върху  обстановката  в  Косово,  отношенията  НАТО-
Сърбия, ситуацията в Афганистан, в контекста на подготовката на срещата на върха във 
формат ИСАФ в Чикаго през май 2012 г.,  състояха се и заседание във формат Съвет 
НАТО-Русия и заседание с партньорите с принос към операция ИСАФ в Афганистан.

27-30 май 2011 г. - Пролетната сесия на Парламентарната асамблея на НАТО във Варна: 
МВнР оказа активно съдействие по организацията и подготовката на пролетната сесия 
в България и по подготовката на участието на министъра на външните работи в този 
важен  форум  на  високо  равнище.  На  28  май  2012  г.  се  проведоха  поредица  от 
двустранни срещи на министъра на външните работи с парламентаристи от Холандия, 
Франция,  Германия  и  Швеция,  на  които  бяха  обсъдени  актуални  теми,  свързани  с 
членството ни в ЕС и НАТО. Проведоха се и среща на министъра с вицепремиера и 
министър по въпросите на европейската и евроатлантическата интеграция на Грузия, 
както и с конгресмени от Камарата на представителите на САЩ. 

30 май 2011 г. – Посещение на Генералния секретар на НАТО, Андерс  Фог Расмусен в 
България,  по  повод  на  пролетната  сесия  на  Парламентарната  асамблея  на  НАТО: 
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проведоха  се  поредица  от  срещи на  Генералния  секретар  с  президента,  министър-
председателя, председателя на Народното събрание, министрите на външните работи, 
отбраната и икономиката на България в София и във Варна. Бяха обсъдени различни 
въпроси от дневния ред на НАТО, сред които операциите на Алианса, инициативата на 
Генералния секретар за „интелигента отбрана”, Арабската пролет, Западните Балкани. 

25 ноември 2011 г. - посещение на заместник-генералния секретар на НАТО, Клаудио 
Бизониеро,  в  София:  зам.-генералния  секретар  беше  на  посещение  в  България  в 
качеството му на специален представител по въпросите на „интелигентната отбрана”. 
МВнР оказа необходимия принос към подготовката и провеждането на срещите му с 
министъра  на  външните  работи  и  министъра  на  отбраната.  В  рамките  на  своето 
посещение посланик Бизониеро изнесе публична дискусия във Военния клуб.

7-10 октомври 2011г. – 57-та годишна сесия на Парламентарната Асамблея на НАТО в 
Букурещ:  МВнР  оказа  съдейства  за  подготовката  на  участието  на  Постоянната 
делегацията на Народното събрание на форума. 

Ситуацията в Либия доведе до нов сериозен ангажимент на България чрез участието ни 
във  водената  от  НАТО  операция  „Обединен  защитник”.  МВнР  беше  активно 
ангажирано в процеса на взимане на решения в НАТО и на национално ниво, свързани 
с  провеждането  на  операцията  и  нашето  участие  в  нея.  Ежедневно  беше  изготвян 
информационно-аналитичен бюлетин по развитието на операцията и свързаните с нея 
политически процеси и дипломатическа активност.

30  ноември  2011  г.  -  Министерският  съвет  прие  Стратегия  за  трансформиране  на 
участието на Въоръжените сили на Република България в операцията на ръководените 
от  НАТО  международни  сили  за  поддържане  на  сигурността  в  Афганистан.  МВнР 
участва активно в подготовката на  документа и последващото му изпълнение.

Българските дипломатически представители участваха активно в програмата от срещи 
и  мероприятия  по  линия  на  НАТО  през  2011  г.  Осъществявано  бе  оперативното 
ръководство  на  дейността  на  дипломатическото  представителство  на  България  към 
НАТО в Брюксел, включващо подготовката на указания от страна на МВнР, позиции и 
становища. 

През отчетния период представители на МВнР участваха в мероприятия на експертно 
равнище по линия на НАТО/ЕАСП и Средиземноморския диалог на НАТО, на които се 
обсъждаха въпроси на партньорската политика на Алианса. 

Осигурено бе участие на МВнР в серия от обучителни семинари, проведени в началото 
на  2011  г.,  посветени  на  процедурите  за  наемане  на  служители  в  Международния 
секретариат  на  НАТО.  Получената  информация  бе  предоставяна  на  заинтересовани 
български кандидати за работа в НАТО, обръщали се по тези въпроси към МВнР.
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Бе  задълбочена  координацията,  контактите,  обмяната  на  мнения  и  информация  с 
други институции, в частност с Министерството на отбраната, по участието на страната 
в НАТО, по-конкретно по приноса на България към операциите и мисиите на Алианса. 
Поддържан  бе  редовен  диалог  по  въпроси  на  сигурността  с  дипломатически 
представители на съюзни и партньорски държави, акредитирани в София.

В  изпълнение  на  поетите  в  началото  на  2011  г.  функции на Посолство  на  НАТО за 
контакт  в  Молдова,  Посолството  на  България  в  Кишинев  установи  и  поддържаше 
редовни  контакти  с  Международния  секретариат  на  НАТО,  с  молдовски  държавни 
структури,  неправителствения сектор и  академичните среди в страната.  МВнР оказа 
активно съдействие и помощ за ефективното изпълнение на основните задължения на 
Посолство на контакт,  включително чрез координация на изпълнението на различни 
проекти,  предоставяне  на  информационно-аналитични  и  графични  материали, 
изпращане на национални концептуални документи по планирането на политиката за 
сигурност, и т.н.

Участие в Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа 

През 2011 г. Дипломатическата служба осигури участието в дейностите на ОССЕ 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.             

Подготвено бе участието на министъра на външните работи в заседанието на Съвета на 
министрите на ОССЕ във Вилнюс през декември 2011 г. и бе осигурен български принос 
в подготовката на решенията на форума.

България бе представена в основните работни органи и форуми по линия на политико-
военното,  икономическото  и  екологичното,  и  човешкото  измерение  на  ОССЕ  чрез 
своите дипломати в ПП-Виена. Представител на МВнР участва в Годишната среща за 
оценка на изпълнението на задълженията в областта на политико-военното измерение 
на  ОССЕ  (март  2011  г.)  и  в  Годишната  конференция-преглед  по  въпросите  на 
сигурността (юни 2011 г.).

В  рамките  на  политико-военното  измерение  на  сигурността,  България  отстояваше 
общото виждане на  страните-членки на ЕС и  НАТО,  че  загубата  на  който и да  е  от 
взаимосвързаните  и  взаимодопълващи  се  юридически  и  политически  обвързващи 
споразумения в тази област (ДОВСЕ,  Договорът за установяване на режим „Открито 
небе”, Виенският документ-99 г. по МУДС и др.) може да има сериозни последствия за 
сигурността в Европа. МВнР продължи да участва активно в започналата през 2010 г. 
работа  по осъвременяване  на  Виенския документ  от  1999 г.,  като  стана съавтор на 
няколко съществени предложения за промени в него.

Българската  дипломация  се  включи  активно  в  инициативата  на  САЩ  от  2010  г.  за 
модернизиране на режима на контрол над конвенционалните въоръжения в Европа, 
като взе участие в преговорите във Формат „36” по Рамков документ за засилване и 
модернизиране на режима на контрол над конвенционалните въоръжения в Европа. 
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Подготовката на българските преговорни позиции бе извършена на базата на анализ на 
необходимото количество въоръжения за Българската армия с цел ясно дефиниране на 
минималните и максималните наличности за България по контролираните от ДОВСЕ 
категории. Представител на МВнР участва в 4-та Конференция-преглед по ДОВСЕ през 
септември 2011 г. във Виена. Съвместно с МО, през ноември 2011 г. МВнР подготви 
приемането  и  осигури  прилагането  на  решението  на  МС  за  преустановяване  на 
реципрочна основа, временно и частично на изпълнението на задълженията по ДОВСЕ 
спрямо РФ. 

В рамките на координационните механизми на ЕС и НАТО бяха отстоявани българските 
позиции  по  различните  инициативи  за  подобряване  на  дейността  на  ОССЕ  в  трите 
измерения на сигурността и бе осигурен български принос във формирането на общи 
позиции на ЕС и НАТО по тях. 

През  май  2011  г.  в  София  се  проведоха  двустранни  политически  консултации  на 
експертно ниво между министерствата на външните работи на България и Ирландия, 
на  които  бяха  обсъдени  актуални  въпроси  от  дневния  ред на  ОССЕ  и  бе  споделен 
българският опит от председателството на организацията през 2004 г.

На 14 декември 2011 г. МВнР беше домакин на българо-американски консултации на 
равнище  заместник-министър  по  въпроси  на  контрола  на  въоръженията  и 
неразпространението.  В  рамките  на  консултациите  беше  проведена  среща  на 
министъра  на  външните  работи  с  г-жа  Роуз  Готемюлер,  зам.-помощник  държавен 
секретар  на  САЩ  по  контрол  на  въоръженията,  верификацията  и  спазването  на 
задълженията,  на  която  бяха  обсъдени  проблемите,  свързани  с  контрола  на 
конвенционалните въоръжения в Европа в контекста на съществуващите проблеми и 
евентуалните по-нататъшни действия, прилагането на новия СТАРТ между САЩ и РФ, 
Прегледа  на  възпиращия  и  отбранителен  потенциал  на  НАТО,  и  изграждането  на 
системата за противоракетна отбрана на НАТО. 

Укрепване на регионалната сигурност

През  отчетния  период  усилията  бяха  насочени  към  по-нататъшно  утвърждаване  на 
ролята  на  Р  България  като  регионален  фактор  в  укрепването  на  сигурността  и 
стабилността в Югоизточна Европа и в Черноморско-Кавказкия регион. 

МВнР оказа необходимото съдействие на МО в организирането и осъществяване на 
председателството на редовните срещи и заседания на Координационния комитет и на 
Политико-военния  направляващ  комитет  в  рамките  на  ротационното  българско 
председателство  на  Процеса  на  срещи  на  министрите  на  отбраната  от  Югоизточна 
Европа  (SEDM),  в  т.ч.  на  Политико-военния  направляващ  комитет  и  на 
Координационния комитет на SEDM, в периода юли 2009 г. - юли 2011 г. В качеството 
си  на  председател  България  даде  своя  принос  за  отварянето  на  SEDM  за 
сътрудничество  с  агенциите  и  структурите  на  НАТО  по  отношение  на  действащи  и 
бъдещи проекти в рамките на Процеса, оценен по достойнство на 16-та среща на SEDM 
на 3 октомври 2011 г. в Анталия. 

През 2011 г. страната ни продължи да участва конструктивно в дебата между страните-
участнички  в  Многонационалните  мирни  сили  за  Югоизточна  Европа  (ММСЮИЕ) 
относно параметрите на бъдещите мисии на Бригадата за Югоизточна Европа (БРЮИЕ). 
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Чрез възможностите на дипломатическата си служба България продължи да отстоява 
инициативата си за промяна в принципа на ротация на Щаба на Многонационалната 
механизирана бригада на ЮИЕ (SEEBRIG) и за постоянното му разполагане на българска 
територия след 2015 г. България подкрепи кандидатурата на Сърбия за придобиване на 
статут на наблюдател в ММСЮИЕ, водена от убеждението, че ускорената интеграция на 
страните от ЮИЕ е предпоставка за изграждането на общо европейско пространство на 
сигурност в региона.

Министерство на  външните  работи  представи  българската  страна в церемонията по 
случай навършване на 10 години от подписването на Споразумението за Оперативната 
група за военноморско сътрудничество в Черно море (BLACKSEAFOR) през април 2011 г. 
в Истанбул. 

Поради  ограничените  бюджетни  средства  на  МВнР,  като  и  поради  липсата  на 
същностни въпроси за дискусия,  които да изпълнят със съдържание планираната за 
втората половина на 2011 г. Експертна среща на високо равнище (HLEG) по линия на 
BLACKSEAFOR, бе взето решение българското домакинство да не се състои, за което с 
бяха уведомени по дипломатически път Министерствата на външните работи на ДУ в 
BLACKSEAFOR -  Грузия, Румъния, РФ, Турция и Украйна.

През  2011  г.  страната  ни  започна  консултации  с  Турция  относно  възможностите  за 
взаимодействие  с  ръководената  от  Турция  военно-морска  операция  „Черноморска 
хармония” (Black Sea Harmony), която открива нови възможности за оптимизиране на 
националните ни способности за противодействие на асиметричните заплахи на море 
и  за  подобряване  на сигурността  в  националните  морски пространства  като  част  от 
източната  морска  граница  на  НАТО  и  ЕС.  В  тази  връзка,  МВнР  подготви  проект  на 
меморандум за сътрудничество с Турция по линия на Black Sea Harmony и бе домакин 
на  две  междуведомствени  срещи  през  м.  септември  и  м.  ноември  2011  г.,  с  цел 
инкорпориране  на  редакционните  бележки  и  съгласуване  на  текста  му  със 
заинтересовани структури и представители на МО, ВМС, ИА „Морска администрация” и 
ГД „Гранична полиция” към МВР.

Осигуряване  на  ефективното  участие  на  България  в  международните  договори  и 
организации  в  областта  на  неразпространението,  разоръжаването  и  контрола  на 
въоръженията и в многостранните режими за експортен контрол

През отчетния период продължи дейността по координиране подготовката на позиции 
и участието  на  страната  ни в международните  форуми и инициативи в  областта  на 
разоръжаването,  неразпространението  на  ОМУ  и  контрол  на  въоръженията  и  да 
съдейства  за  своевременното  изпълнение  на  ангажиментите,  произтичащи  от 
международни  договори  и  членство  в  организации  в  тази  област:  Договор  за 
неразпространение на ядреното оръжие; Договор за ВЗЯО  - Подготвителна комисия за 
Организацията за Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити; Организация за 
забрана  на  химическото  оръжие;  Конвенция  за  забрана  на  биологичното  оръжие; 
Конвенция за конвенционалните оръжия и протоколите към нея; Конвенция за забрана 
на  противопехотните  мини  (Отавска  конвенция);  Конвенция  по  касетъчните 
боеприпаси; Пет многостранни режима за експортен контрол 
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Експерти  от  МВнР, съвместно  с  представители  на  другите  компетентни  ведомства, 
участваха във всички заседания на специализираните работни групи към Съвета на ЕС 
по въпросите на неразпространението на оръжия за масово унищожаване (CONOP); по 
глобалното  разоръжаване  и  контрол  на  въоръженията  (CODUN);  по  износа  на 
конвенционални оръжия (COARM); по Кодекса за поведение на ЕС при дейностите в 
Космоса,  в  създадената  подгрупа  в  рамките  на  Съвета  на  ЕС  по  подготовката  на 
всеобхватен Договор за търговия с оръжие (ДТО). Продължи оказването на експертно 
съдействие на ръководството и Делегацията на Р България към НАТО за подготовката 
на документи на НАТО и Съвета НАТО-Русия, отнасящи се до новите заплахи в областта 
на сигурността,  произтичащи от  разпространението на ОМУ и средствата  за тяхната 
доставка. 

През ноември 2011 г. България председателства Четвъртата Конференция-преглед на 
Конвенцията за конвенционалните оръжия (ККО) чрез постоянния си представител в 
Женева,  като  представители  на  МВнР  участваха  активно  в  подготовката  и 
провеждането на Конференцията. Поемането на този пост затвърди ангажираността на 
България  с  проблематиката  на  ККО и  допринесе  за  по-нататъшното  повишаване  на 
авторитета и видимостта на страната ни в областта на международното хуманитарно 
право.

България участва активно в Седмата Конференция-преглед на Конвенцията за забрана 
на  разработването,  производството,  натрупването  на  запаси  от  бактериологични 
(биологически)  и  токсични оръжия и за  тяхното  унищожаване  (КБО)  през  декември 
2011 г. в качеството на заместник-председател на Комитета в пълен състав.

България ратифицира Конвенцията по касетъчните боеприпаси (ККБ) на 10 февруари 
2011 г., като Конвенцията влезе в сила по отношение на страната ни на 1 октомври 2011 
г.   Представители на МВнР взеха участие във Втората годишна среща на държавите-
страни  по  ККБ  в  Ливан,  като  България  участва  за  пръв  път  като  държава-страна  по 
Конвенцията.  С  цел  създаване  на  постоянен  механизъм  за  координация  на 
изпълнението на задълженията на България по Конвенцията,  през декември 2011 г. 
МВнР инициира и  проведе междуведомствена експертна  среща с  представители от 
компетентните ведомства.

От  м.септември  2011  г.  България  е  член  на  Съвета  на  управляващите  на 
Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) за периода 2011 г.-2013 г., което 
дава възможност за по-активно участие във формирането на политиката и процеса на 
взимане на решения на Агенцията,  и за укрепване на международния авторитет  на 
страната.

Представители на МВнР участваха активно в двете сесии на Подготвителния комитет за 
Договора за търговия с оръжие, проведени през 2011 г. в Ню Йорк, на които български 
дипломат изпълняваше и функции на заместник-председател, както и в заседанията на 
работните  групи  и  годишните  Пленарни  заседания  на  многостранните  режими  за 
експортен контрол и неразпространение: Групата на ядрените доставчици,  Комитета 

111



Цангер,  Васенаарската  договореност,  Австралийската  група,  Хагския  кодекс  срещу 
разпространението на балистични ракети. 

Представители на МВнР участваха активно в работата на Първи комитет „Разоръжаване 
и международна сигурност”  на 66-та сесия на ОС на ООН, в рамките на който ежегодно 
се  обсъждат  и  приемат  около  60  резолюции,  свързани  с  разоръжаването, 
неразпространението и укрепването на международния мир и сигурност.

През  декември  2011  г.  в  МВнР  се  проведоха  първите  двустранни  политически 
консултации  на  ниво  директор  на  дирекция  между  министерствата  на  външните 
работи на Република България и на Република Казахстан по проблеми на Режима за 
контрол на ракетните технологии (РКРТ), експортния контрол и неразпространението, и 
други въпроси на сигурността.

Изпълнение на възложените задачи  на МВнР във функционирането на националната 
система за експортен контрол на оръжия и стоки и технологии с двойна употреба

Дипломатическата  служба  продължи  да  съдейства  за  провеждане  на  отговорна 
политика в областта на експортния контрол, при спазване на поетите ангажименти по 
линия  на  многостранните  експoртно-контролни  договорености  и  отчитайки 
наложените международни санкции и/или ограничения. 

Редовно бе участието в подготовката и  в работата на двата междуведомствени  органа 
за  експортен  контрол  –  Междуведомствения  съвет  по  въпросите  на  ВПК  и 
мобилизационната  готовност  на  страната  към  Министерския  съвет  и 
Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на ОМУ към 
министъра на икономиката и енергетиката. 

Поддържане на активни двустранни и регионални отношения

Осъществени бяха дейности по следните направления: 

- Дипломатическа  подготовка  и  осъществяване  на  посещения  и  срещи  на 
най-високо и високо равнище между Република България и съответната държава

- Дипломатическа подготовка и участие в двустранни посещения и срещи на 
равнище министър на външните работи или друг член на правителството

- Представляване  на  Република  България  в  приемащата  държава  в 
съответствие с Виенската конвенция за дипломатическите отношения

112



- Подготовка и провеждане на преговори за сключване на междудържавни 
политически договори,  както и на други двустранни договори и следене на тяхното 
изпълнение

- Координация  и  съдействие  на  български  министерства,  ведомства, 
институти  и  организации при осъществяването  на  връзките и  обмена в  съответните 
сфери от тяхната компетентност

- Оперативно  ръководство  и  контрол  на  дейността  на  задграничните 
представителства в съответните държави

- Поддържане  на  постоянни  контакти  с  акредитираните  в  България 
дипломатически представителства на съответните държави

- Поддържане от задграничните представителства на постоянни контакти с 
държавни  институции,  бизнес  организации,  неправителствени  организации  и  видни 
дейци в страната на акредитация

- Координация на дейността на почетните консули на България в съответните 
държави 

- Инвентаризация на договорно-правната база 

Страни от Югоизточна Европа 

МВнР работеше целенасочено за утвърждаване на България като фактор на стабилност 
и  развитие  в  Югоизточна  Европа  и  Черноморския  регион.  МВнР  продължи  да 
изпълнява  стратегическите  правителствени  задачи  за  укрепване  на  стабилността  и 
сътрудничеството в региона, изхождайки от националния интерес и  в  контекста на 
членството ни в НАТО и ЕС.

Продължи  активната  работа  в  организацията  за  Черноморско  икономическо 
сътрудничество.  България  участва  в  редовните  Съвети  на  външните  министри  в 
Букурещ  и  в  Москва.  Съдействие  бе  оказано  за  българското  представяне  в 
специализираните министерски срещи и работни групи в рамките на ЧИС. Подготвено 
бе  участието  в  две  срещи  на  външните  министри  и  една  на 
държавните/правителствените  ръководители  на  страните-участнички  в  Процеса  за 
сътрудничество в ЮИЕ (ПСЮИЕ) през март и юни 2011 г. МВнР съдейства методически 
и организационно на българските представители в министерските срещи в рамките на 
черногорското и настоящото сръбско председателство на ПСЮИЕ, както и за участието 
на представители на Народното събрание в парламентарното измерение на Процеса. В 
Съвета  за  регионално  сътрудничество  активно  бе  провеждана  последователната 
политика  на  стабилно  развитие  и  сигурност  в  ЮИЕ,  за  ускорена  евроатлантическа 
интеграция на страните от Западните Балкани.

Румъния
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През 2011 г. продължи интензивното развитие на политическия диалог с Румъния. На 9 
юни,  по  време  на  работната  визита  на  министър-председателя  Бойко  Борисов  в 
Букурещ, бе открита фабриката “Монбат” - най-значителната българска инвестиция в 
Румъния.  Състояха  се  двустранна  среща  на  министрите  на  вътрешните  работи  и 
тристранна - с хомолога им от Гърция. През май 2011 г. на  посещение в Букурещ бе 
постоянният  секретар  на  МО Николай Милков.  Ресорният  заместник-министърът  по 
координация и развитие на транспорта в  МТИТС Камен Кичев посети Букурещ през 
февруари 2011 г., а на 30 юни прие в Бургас румънския си хомолог-държавен секретар. 
На 29 април бе открито първото почетно консулство на Република България в Румъния 
в гр. Тимишоара. На 18 и 19 юли 2011 г. на работно посещение в Букурещ бе Трайчо 
Трайков, министър на икономиката, енергетиката и туризма. На срещата с румънския 
му  колега  Йон  Аритон  бе  обсъдено  развитието  на  двустранния  стокообмен  и 
инвестиции, както и сътрудничеството в областта на енергетиката.

На 12 октомври 2011 г.,  в  Букурещ,  бе проведено Първото съвместно заседание на 
правителствата  на България  и  Румъния.  Събитието даде нов импулс  за развитие  на 
българо-румънските отношения. Подписани бяха Съвместна декларация, която създава 
институционална  рамка  на  сътрудничеството  и  издига  двустранните  отношения  на 
ново качествено равнище, както и още пет документа за сътрудничество в областите на 
отбраната,  вътрешните  работи,  екологията,  труда  и  социалната  политика, 
изграждането на хидроенергийни комплекси на р. Дунав. Министърът по управление 
на  средствата  от  ЕС  г-н  Томислав  Дончев  участва  в  Годишната  конференция  по 
икономика на 08 ноември 2011 г., в Букурещ. Г-н Дончев проведе срещи с министъра 
по  европейските  въпроси  Леонард  Орбан,  председателя  на  Сената  Мирча  Джоана, 
министъра  на  транспорта  и  инфраструктурата  Анка  Боаджиу  и  министъра  на 
регионалното развитие и туризма  Елена Удря, на които са обсъдени въпроси, свързани 
с усвояване на европейските фондове.

Турция

Динамиката на политическите контакти на високо равнище между България и Турция бе 
повлияна от обстановката около проведените на 12 юни 2011 г. парламентарни избори 
в  южната  съседка.  През  отчетния  период  се  състоя  среща  между  министър-
председателя Бойко Борисов и турския външен министър Ахмет Давутоглу в рамките на 
Срещата на държавните/правителствените ръководители на ПСЮИЕ в Будва, Черна гора 
(30 юни – 1 юли). Бяха осъществени официално посещение на президента на Република 
Турция в България (10 – 12 юли 2011 г.), работен обяд на министър-председателите на 
двете страни в Истанбул (16 юли 2011 г.), посещение на министъра на външните работи 
Н.  Младенов  в  Анкара  (7-8  септември  2011  г.),  посещения  на  министъра  на 
икономиката,  енергеттиката  и  туризма  Т.  Трайков  в  Истанбул  за  участие  в 
международни форуми (30 септември и 17 ноември 2011 г.), посещение на министъра 
на отбраната А. Ангелов за участие в среща по SEDM в Анталия (2-4 октомври 2011 г.). 
На 24 ноември 2011 г. в Анкара се проведе третата среща на Смесената комисия по 
нерешени  въпроси  в  българо-турските  отношения.  МВнР  оказа  съдействие  в 
сътрудничество в различни сектори и решаването на редица текущи въпроси в областта 
на граничния  контрол,  ветеринарния и  фитосанитарния  контрол,  транспорта,  водния 
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сектор,  наука и образование и др. От началото на декември двете страни започнаха 
подготовката на съвместно заседание на Министерските съвети, предвидено за март 
2012 г.

Гърция

Дълговата криза в Гърция и промените в гръцкото правителство повлияха задържащо 
на обмена на визити на високо равнище. От своя страна  МВнР поддържа и интензивен 
политически диалог с Гърция. На 25 май 2011 г.  в София се проведоха политически 
консултации между представители на министерствата на външните работи на двете 
страни.  Бяха  обсъдени  теми  от  взаимен  интерес  в  областта  на  ЕС  и  двустранните 
отношения.  На  23-24  септември  2011  г.  в  Кавала  се  състоя  Първият  форум  за 
трансгранично  сътрудничество  между  двете  страни.  Събитието  се  осъществи  по 
инициатива  на  групите  за  приятелство  към  парламентите  на  Република  България  и 
Република  Гърция  с  цел  насърчаване  на  диалога  и   сътрудничество  по  важните  за 
трансграничния  регион въпроси.  Продължи активното взаимодействие в областта  на 
водите. На 16 май в Драма се  състоя първото заседание на експертно ниво между 
България и Гърция за учредяване на Смесена експертна работна група по въпроси на 
трансграничните реки. Учредяването й е в съответствие със Съвместната декларация за 
разбирателство и сътрудничество в областта на използването на водните ресурси на 
съответните територии от споделените речни басейни между двете страни, подписана 
в рамките на състоялото се първо съвместно заседание на правителствата през м.г. На 
12 октомври 2011 г. в София се състоя второто заседание на Смесена експертна работна 
група.  Двете  страни  демонстрираха  прагматичен  дух  и  готовност  за  сътрудничество. 
Договорен бе директен обмен на експертна информация между двете Министерства на 
околната среда и водите, както и учредяване на подгрупи с цел оптимизиране работата 
на Съвместната експертна работна група между България и Гърция. 

Кипър

Отношенията с Република Кипър се развиват в дух на приятелство и сътрудничество. 
Осъществени бяха редица двустранни посещения.  Министърът на труда и социалната 
политика Тотю Младенов бе в Кипър на 21-23 януари 2011 г. Заместник-министърът на 
външните работи Димитър Цанчев взе участие в неформална среща на министрите на 
външните работи на Италия, Гърция, Израел, Малта, Кипър и България на 29 април, с 
основен фокус имиграционната обстановка в нашия регион. Като индикатор на добрите 
двустранни  отношения  и  отличното  сътрудничество  между  държавните  институции 
може да се посочи, че през отчетния период не се забелязва намаляване на голямата 
българска  общност  и  налагане  на  ограничения  на  пазара  на  труда  за  български 
граждани (около  50 000). Преобладаващата част са работници в областта на туризма, 
строителството,  селското стопанство и услугите.  През юли 2011 г.  на посещение в Р 
Кипър бе председателя на ДКСИ г-жа Цвета Маркова. Подписано беше Споразумение 
за  сътрудничество  в областта  на опазването на  информацията с  Министерството на 
отбраната на Кипър. На 12 декември 2011 г. се осъществи посещение на министъра на 
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външните  работи  на  Р  Кипър  г-жа  Ерато  Козаку-Маркули  в  София,  по  покана  на 
министър  Николай  Младенов.  Обсъдени  бяха  редица  въпроси  от  взаимен  интерес. 
Подписан  бе  Меморандум  за  разбирателство  за  обмен  на  служители  на  двете 
министерства на външните работи. Посещението беше оценено като много успешно от 
кипърска страна, която предстои да председателства ЕС през втората половина на 2012 
г.

Сърбия

През  отчетния  период  МВнР  работи  за  добър  и  интензивен  политически  диалог  с 
Република Сърбия. На 21-22 февруари на официално посещение бе  сръбският премиер 
Мирко  Цветкович.  Тогава  бе  проведена  I-та  сесия  на  Смесената  българо-сръбска 
икономическа  комисия  и  подписан  Протокол  за  сътрудничество.  Новата 
междуправителствена Спогодба за социална сигурност е на етап на междуведомствено 
съгласуване  у  нас.  Продължи  установеното  добро  сътрудничество  между 
министерствата  на  отбраната  на  България  и  Сърбия  в  изпълнение  на  Плана  за 
сътрудничество между двете министерства за 2011 г.  В периода 27-29 юни 2011 г.  в 
София се състояха консултации за запознаване с българския опит относно процеса на 
европейска интеграция в областта на сигурността и отбраната. На 2 септември 2011 г. 
президентът Георги Първанов взе участие в деветата Регионална среща на върха на 
държавните ръководители на страните от Югоизточна Европа по културните коридори 
на тема „Съвременното изкуство и помирението в Югоизточно Европа”. По време на 
форума президентът Първанов се срещна с президента на Сърбия Борис Тадич.

Председателят на Народното събрание г-жа Цецка Цачева взе участие в традиционната 
среща на жените-председатели на европейски парламенти, която се проведе в Белград 
на  2  и  3  септември  2011  г.  Бе  проведена  и  двустранна  среща  с  председателя  на 
Скупщината на Р Сърбия Славица Джукич-Деянович. 

На 6 август 2011 г. президентът на Сърбия Борис Тадич направи еднодневно посещение 
в  гр.  Варна  по  покана  на  премиера  Бойко  Борисов.  По  време  на  разговорите  бяха 
обсъдени общи енергийни и инфраструктурни проекти, между които възможността за 
сръбски  инвестиции  в  АЕЦ  „Белене”,  проекта  „Южен  поток”,  строителството  на 
магистралата София - Ниш, както и нови съвместни инициативи в областта на туризма. 
На 26 август 2011 г. – Б. Тадич съвместно с премиера г-н Бойко Борисов присъстваха на 
бойни стрелби на  полигон  „Шабла”,  с  които  завърши  съвместното  българо-сръбско 
тактическо учение „Есен 2011”.

Заместник-председателят на Народното събрание г-н Георги Пирински осъществи две 
посещения  в  Белград  3  и  4  ноември  и  на  20  и  21  декември  2011  г.  за  участие  в 
заседания на Работната група по парламентарното измерение на ПСЮИЕ.

Вицепремиерът  и  министър  на  вътрешните  работи  г-н  Цветан  Цветанов  посети  Р 
Сърбия на 16 септември 2011 г. по повод празника на сръбската гранична полиция. Той 
се  срещна  и  разговаря  със  сръбския  си  колега  Иваца  Дачич,  с  когото  подписаха 

116



Протокол  между  Правителството  на  Р  България  и  Правителството  на  Р  Сърбия  за 
прилагане  на  споразумението  между  Европейската  общност  и  Сърбия  за  обратно 
приемане  на  незаконно  пребиваващи  лица,  както  и  Правила  за  организацията  и 
функционирането  на  Съвместния  контактен  център  за  гранично  и  митническо 
сътрудничество в Калотина.

Вицепремиерът и министър на вътрешните работи Ивица Дачич посети България на 16 
ноември  2011  г.,  където  взе  участие  в  министерската  среща  на  държавите  от 
Залцбургския форум и страните приятели от Западните Балкани. 

Хърватия

С  Република  Хърватия  се  поддържаше  активен  политически  диалог.  На  21  март 
президентът Георги Първанов осъществи официално посещение в Загреб  по покана  на 
президент  Иво  Йосипович.  На  27  април  на  официално  посещение  в  Загреб  бе 
министър-председателят  Бойко  Борисов,  придружен  от  министъра  на  икономиката, 
енергетиката  и  туризма Трайчо  Трайков и  министъра  на  културата  Вежди Рашидов. 
Тогава  бе  подписана  Програма  за  сътрудничество  в  областта  на  културата, 
образованието и науката (2011-13 г.) и се проведе Българо-хърватски бизнес форум и 
Сесия  на  българо-хърватската  смесена  комисия  по  туризъм.  На  17-19  април  на 
посещение  в  Загреб  бе  парламентарна  делегация,  водена  от   Моника  Панайотова, 
председател  на  Комисията  по  европейските  въпроси  и  контрол  на  европейските 
фондове.  На  6-7  май  в  Загреб   заместник-министър  председателят  и  министър  на 
финансите  Симеон  Дянков  се  срещна  с  представители  на  българската  общност  в 
Хърватия, която има статут на национално малцинство. На 27 май в София се състоя 
посещение  на  Томислав  Карамарко,  министър  на  вътрешните  работи  на  Хърватия. 
Подписано бе  и Междуправителствено споразумение за полицейско сътрудничество, 
което заменя действащите до момента Споразумения от 1996 и 2005 г. На 8-9 юли 
министър-председателят  Бойко Борисов и министърът на външните работи Николай 
Младенов  взеха  участие  в  Срещата  на  държавните  и  правителствени  ръководители 
“Croatia summit 2011” в Дубровник. 

Черна гора

Продължи активният политически диалог на високо равнище между България и Черна 
гора. На 18.03.2011 г. на официално посещение в България бе министърът на външните 
работи  и европейската  интеграция на Черна гора Милан Рочен.  В хода на визитата 
министър Рочен и министърът на външните работи на Република България Николай 
Младенов  подписаха  Споразумение  за  научно-техническо  сътрудничество  между 
България  и  Черна  гора.  Двете  страни  постигнаха  договореност  екипи  на  двете 
министерства  да  направят  преглед  на  договорноправната  база  в  частта  на 
споразуменията  с  бивша  СФРЮ  и  СРЮ,  които  Черна  гора  изпълнява  по  силата  на 
сукцесията.  За  целта  бе  осъществено  експертно  посещение  в  Подгорица  на 
представители на МВнР на 2-3.06.2011 г., като бяха подписани: Протокол от І кръг на 
преговорите  за  инвентаризация  на  договорноправната  база  между  Черна  гора  и 
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Република  България  и  Протокол  за  актуални  въпроси  относно  приложното  поле  на 
Споразумението  за  сътрудничество  между  МВнР  на  България  и  на  Черна  гора  по 
визови  въпроси  и  консулска  защита.  На  2-3  юни  в  София  се  проведе   II  сесия  на 
българо-черногорската  междуправителствена  Комисия  за  икономическо 
сътрудничество.  На  13-15  юни  делегация начело  с  Георги  Пирински,  заместник-
председател на Народното събрание, участва  в 9-та конференция на председателите 
на  парламентите  на  страните–участнички  в   ПСЮИЕ  в  Цетинье.  На  1.07.2011  г. 
министър-председателят на Република България Бойко Борисов осъществи официално 
посещение  в  Черна  гора  /първо  посещение  български  премиер  в  Черна  гора  след 
обявяване  на  независимостта  на  страната/,  като  проведе  разговори  с  министър 
председателя  на  Черна  гора  Игор  Лукшич,  с  президента  Филип  Вуянович  и  с 
председателя на парламента Ранко Кривокапич. Основни теми бяха евроинтеграцията 
на  Черна гора  и  подготовката  на  страната  за  усвояване  на  предприсъединителните 
фондове на съюза, възможностите за общи енергийни проекти между двете страни. В 
състава  на  българската  делегация  бе  министърът  на  икономиката,  енергетиката  и 
туризма  Трайчо  Трайков,  който  на  30.06.2011  г.  проведе  среща  с  черногорския  си 
колега Владимир Каварич. На 29 и 30.06.2011 г.  министър-председателят на Република 
България  взе  участие  в  Четиринадесета  среща  на  върха  на  държавите  и 
правителствените  ръководители  на  страните-участнички  в  ПСЮИЕ. На  22.10.2011  г. 
министър-председателят на Черна гора Игор Лукшич бе на кратко работно посещение в 
Република България. При срещата му с премиера на България бяха обсъдени мерки по 
спешен  внос  на  електрическа  енергия  от  България  в  Черна  гора  и  формиране  на 
смесено търговско дружество в областта на енергетиката. В състава на черногорската 
делегация бе министърът на икономиката Владимир Каварич и помощник-министъра 
на  външните  работи  и  европейската  интеграция  Рамиз  Башич.  Министър-
председателят на България Бойко Борисов потвърди поканата си към Игор Лукшич за 
осъществяване на негово официално посещение в София през 2012 г.

Словения

Със  Словения  се  поддържат  редовни  контакти  на  политическо  ниво.  Президентът 
Г.Първанов бе на официално посещение на  6-7 юни 2011 г.  придружаван от бизнес-
делегация.  Двамата  президенти  обявиха  намеренията  на  страните  за  откриване  на 
посолство  на  Словения  в  София и  на  пряка въздушна  връзка между двете  столици 
Любляна и София. В рамките на визитата заместник министърът на външните работи 
Димитър Цанчев проведе консултации с  държавния секретар Драголюба Бенчина.  В 
периода 4 -  5 април в София се състоя  IV сесия на Смесената междуправителствена 
комисия за икономическо сътрудничество.  

През  2011  година  България  и  Словения  излязоха  с  няколко  съвместни 
външнополитически инициативи по въпросите на Западните Балкани: На 7 март 2011 г. 
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-  съвместно посещение в Сараево на министрите на външните работи на Република 
България и Република Словения Н. Младенов и С. Жбогар (към които следваше да се 
присъедини и вицеканцлерът на Австрия Михаел Шпинделегер); На 21 май 2011 г.  - 
съвместно  изявление  на  министрите  на  външните  работи  на  Република  България, 
Република Словения и Република Гърция по повод  на събитията след местните избори 
в  Албания  през  април  2011  г.;  На  18-19  ноември  2011  г.-  съвместно  участие  на 
министрите  на  външните  работи  на  Република  България  и  Република  Словения  Н. 
Младенов  и  С.  Жбогар  в  международна  конференция  в  Косово  и  среща  с 
ръководството на мисия ЕУЛЕКС. Поради сложната вътрешнополитическа обстановка в 
Словения  не  можа да  се  осъществи  посещение  на  външния  министър  С.  Жбогар  в 
България, договорено за октомври 2011 г. както и планираното откриване на посолство 
на Словения в София. 

В периода 4-7 декември 2011 г. в Любляна се проведоха преговори за финализиране на 
двустранно  Споразумение  за  защита  и  обмен  на  класифицирана  информация. 
Българската  делегация  бе  водена  от  председателя  на  ДКСИ  Цвета  Маркова. 
Споразумението предстои да бъде подписано в София през март 2012 г.

Република Македония

Република  България  следва  политика  на  добросъседство,  приятелство  и 
сътрудничество с Република Македония като независима и суверенна държава. На 23 - 
24 февруари 2011 г. в София се състояха ежегодните политически консултации между 
МВнР на ниво заместник-министри. На 21 февруари 2011 г. министрите на вътрешните 
работи  на  двете  държави  откриха  Съвместен  контактен  център  за  полицейско  и 
митническо сътрудничество  на  ГКПП-Гюешево.  Контактният  център,  в  който  работят 
служители на  граничните  полиции и митническите  администрации на България  и  Р 
Македония,  позволява  извършването  на  обмен  на  служебна  информация  в  реално 
време между граничните  и  митнически  служби на  двете  страни. На  24  февруари  в 
Скопие бе учредена Македонско-българска стопанска камара, с цел сътрудничество в 
бизнеса, вкл. с опции за реализиране на съвместни европейски проекти. Приоритети са 
трансграничното  сътрудничество,  изграждането  на  транспортно-комуникационния 
Коридор  № VIII  “Изток-Запад”,  в  т.ч.  свързването  на  ж.п.  линиите  на  България  и  Р 
Македония  като  етап  от  развитието  на  модерна,  регионална,  транспортна 
инфраструктура.  По покана на министър Николай Младенов в периода 30 август – 1 
септември 2011 г. официално посещение в София направи новоизбраният министър на 
външните  работи  на  Република  Македония  Никола  Попоски.  По  време  на  визитата 
двамата  министри  подписаха  Меморандум  за  сътрудничество  в  областта  на 
европейската и евроатлантическата интеграция. МВнР изготвяше, при необходимост, 
позиции за двустранни   и многостранни срещи (ЕС, НАТО и ООН и др. международни 
организации) по отношение на страните от ЗБ и в частност по Р Македония.

Албания
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С  Република  Албания  се  поддържат  добри  отношения  на  приятелство  и 
сътрудничество. На 30 март влезе в сила междуправителствена Спогодба за откриване 
на културно-информационни центрове на двете страни, съответно в София и в Тирана. 
Със съдействието на МВнР на 24-25 март 2011 г. в София се проведе Петата сесия на 
смесената  българо-албанска  междуправителствена  комисия  за  икономическо  и 
търговско сътрудничество.  Съдействие бе оказано за посещението на вицепремиера 
С.Дянков  в  Албания  на  9  май  като  част  от  обиколката  му  в  някои  от  страните  от 
Западните  Балкани.  В  Тирана  бяха  организирани   срещи  с  представители  на 
дружествата на  албанските граждани от български етнически произход. По отношение 
на  поддържането  на  политическия  диалог  на  25  юли  2011  г.  заместник  министър-
председателят  и  министър  на  външните  работи  на  Албания  Едмонд  Хаджинасто 
осъществи  официално  посещение в  България  по покана  на  министър Н.  Младенов. 
Министър Хаджинасто проведе среща и с председателя на Народното събрание Цецка 
Цачева.  МВнР продължи да съдейства на МОНМ за приема на студенти от Албания. 
През 2011 г. право на стипендия за обучение в български ВУЗ придобиха 21 кандидати.

Косово

Промени в приоритетите спрямо Република Косово няма. На 27-28 юни бе реализирана 
първата визита на косовски външен министър  в България. По време на посещението на 
министър Енвер Ходжай бяха подписани Протокол за сътрудничество между МВнР на 
двете страни и Споразумение между правителствата на Р България и на Р Косово в 
областта на международните автомобилни превози. Министър Е.Ходжай бе приет от 
вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов и от  председателя 
на комисията по външна политика и отбрана на НС Доброслав Димитров.  На 18 – 19 
ноември 2011 г. Министърът на външните работи Николай Младенов посети Косово 
във  връзка  с  участие   в  международната  конференция  „Югоизточна  Европа  в 
многополярната  ера”,  организирана  от  Европейския  съвет  по  външни  отношения  и 
косовското правителство.  В рамките на визитата,  министър Младенов съвместно със 
своя колега от Словения С. Жбогар се срещнаха с министър-председателя на Косово 
Хашим Тачи, с външния министър Енвер Ходжай и с ръководителя на EULEX Ксавие дьо 
Марняк. Министър Младенов посети и Северна Митровица. За учебната 2010/11 г.  у 
нас  са  приети  4  студенти-горани. На 7  април 2011  г.  в  Службата  за  връзка  на  ЕК  в 
Прищина бе представено проекто-предложение на консорциума Холандия-България  
за туининг проекта за институционална подкрепа на администрацията на Парламента 
на Косово. Холандия е водещ партньор по Проекта.

Босна и Херцеговина

Диалогът  с  Босна  и  Херцеговина  бе  продължен  с  официалната  визита  на  Н. 
Радманович, член на тройното председателство на БиХ (4-5 април 2011 г.) по покана на 
президента Първанов. Тя бе предшествана от  посещение на министър Н. Младенов в 
БиХ на 7 март 2011 г. - в рамките на съвместна инициатива с министрите на външните 
работи на Словения и Австрия с цел оказване въздействие върху местните политически 
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лидери за постигане на напредък след парламентарните избори през октомври 2010 г. 
Диалогът  с  Босна  и  Херцеговина  бе  продължен,  но  липсват  визити  на  високо  ниво 
поради вътрешнополитическата обстановка в страната и липсата на правителство,  и 
напредък в европейския и евроатлантическия дневен ред на страната.

Близък изток и Северна Африка

Регионът на Близкия изток и Африка е определен в стратегията за развитие на МВнР 
като приоритетно направление.  Връзките с  държавите от  арабския свят имат богата 
история,  натрупана  през  годините  на  сътрудничество  в  редица  сфери  от  взаимен 
интерес.  В  ход  е  изпълнение  на  последователна  стратегия  за  възобновяване  на 
икономическите и търговски отношения с ключови страни от Близкия изток, които да 
отговорят на нивото на добрите двустранни политически връзки.

Политиката  на  нашата страна към арабските и африканските страни се  основава на 
последователност по отношение на важни за региона въпроси,  като мирния процес 
между Израел и палестинската страна. 

Стартиралите в началото на 2011 г. процеси на стремеж към демократизация в региона 
на Близкия изток и Северна Африка /т.нар. „Арабска пролет”/, както и съпътстващите ги 
негативни  явления  на  репресии  от  страна  на  управляващите  режими,  доведоха  до 
радикална  промяна  в  Политиката  на  съседство  на  ЕС  към  региона  на  Южното 
Средиземноморие. Като подкрепи решително и недвусмислено започналите промени, 
България предприе собствени инициативи, насочени към осмисляне и стабилизиране 
на  процесите  на  промени.  От  4  до  6  май  2011  г.  нашата  страна  бе  домакин  на 
инициативата „Sofia Platform”, която събра представители от Източна Европа и редица 
арабските  страни  в  преход,  както  и  високопоставени  представители  от  ЕС,  които 
дискутираха етапите на преход и възможностите за политически диалог в арабските 
общества, чрез прилагане на принципите на демокрация и толерантност.

Въз основа на стратегията за активизиране на отношенията с Близкия изток и Африка 
бяха положени усилия и бяха осъществени следните посещения и срещи:

Израел

Тенденцията на активни политически отношения между България и Израел, която се 
наблюдава през цялата 2010 г., е продължена и през 2011 г.  В периода 5-7 февруари 
2011 г.  председателят  на  Народното  събрание г-жа Цецка Цачева посети Израел за 
участие във Втората политическа конференция на Европейски приятели на Израел (EFI).

 В периода 4-5 май 2011 г. Авигдор Либерман, вицепремиер и министър на външните 
работи,  направи второ посещение в рамките на по-малко от 6 месеца (предходното 
посещение бе през декември 2010 г.). То беше с работен характер и засегна основно 
проблеми на двустранните отношения и Близкия изток. 
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От 29 до 31 май 2011 г. по покана на министъра на обществената сигурност на Израел 
Ицхак  Аронович  официално  посещение  в  Израел  направи  зам.  министър-
председателят и министър на вътрешните работи на България г-н Цветан Цветанов. На 
2 юни 2011 г.  в Тел Авив между външните министерства на Израел и България бяха 
проведени  политически  консултации  на  ниво  зам.-министри  на  външните  работи. 
Консултациите преминаха в пет сесии, посветени на двустранните отношения; Израел, 
България и ЕС; сътрудничество в рамките на ООН и други международни организации; 
двустранно икономическо сътрудничество; регионално развитие в Близкия Изток. 

На  18  и  19  юни  2011  г.  министър  Николай  Младенов  направи  ответно  работно 
посещение  в  Израел,  с  основни  параметри  по  подготовката  на  посещението  на 
премиера Нетаняху в България и по обсъждане на въпроси по Близкия изток. На 7 юли 
2011 г.в България на официално посещение бе министър-председателя на Израел г-н 
Бенямин  Нетаняху  и  придружаващи  го  министри.  Проведено  бе  първо  по  рода  си 
смесено заседание на правителствата на България и Израел. 

Съдействие бе оказано за осъществяване още и на следните визити в Израел: 13-15 
септември 2011 г. работно посещение бе зам.министър-председателя и министър на 
финансите г-н С.Дянков;  12-15 ноември 2011 г.  официално посещение на г-жа Нона 
Караджова, министър на околната среда и водите ; г-жа Лиляна Павлова – министър на 
регионалното развитие и благоустройството и г-жа Румяна Бъчварова – началник на 
Политическия  кабинет  на  министър  председателя.;  17-19  септември  2011  г.  - 
официално посещение на д-р Стефан Константинов,  министър на здравеопазването; 
ноември 2011 г.   -  посещение  на  зам.-министъра  на  външните  работи  г-н 
Д.Цанчев

Палестинска власт

На  18  юни  2011,  в  рамките  на  работна  визита  в  Израел,  министърът  на  външните 
работи Николай Младенов направи посещение в Рамалла (ОПТ),  където се срещна с 
колегата си Рияд ал Малики, с президента Махмуд Аббас,  с министър-председателя 
Салам Фаяд. Основната тема на разговорите бе свързана с БИМП.

На 31 юни 2011 г.  в рамките на посещение в Израел зам.министър-председателят и 
министър  на  вътрешните  работи  г-н  Цветан  Цветанов  направи  посещение  в 
териториите на палестинската власт.  Проведени са срещи с вътрешния министър на 
Палестина, с министър-председателя Салам Фаяд и с президента Аббас. Посетена бе и 
Националната полицейска академия в Ерихон.

На 14 юли 2011 г.   в България бе осъществена визита на министъра на труда на 
Палестинската власт, г-н Ахмад Мадждаляни в София по покана на Икономическия  и 
социален съвет.

Сирия
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Осъществено  бе  посещение  на  ниво  министър  на  външните  работи  в  Сирийската 
арабска  република  в  период  9-10  април  2011  г.  Министър  Младенов  проведе 
политически консултации със своя колега Уалид ал Муаллем и бе приет от държавния 
глава Башар ал Ассад. 

Йордания

На 14 март 2011 г. в Аман министърът на външните работи Николай Младенов бе приет 
от Насер Джуде, министър на външните работи на ХК Йордания. Обсъдени са въпроси 
на двустранното сътрудничество и регионалната сигурност.

В периода 26 и 28 март 2011 г. в Аман се проведе форум „Дни на българския бизнес”. В 
рамките  на  форума  официално  посещение  в  Йордания  проведоха  министърът  на 
земеделието и храните Мирослав Найденов, с 16-членна делегация и зам.-министърът 
на икономиката, енергетиката и туризма Евгени Ангелов.

През май 2011 г. в Аман бе подписана нова Програма за сътрудничество в областта на 
образованието, културата и науката за периода 2011-2013 г.

Арабски полуостров

През  февруари  2011  г.  на  посещение  в  Рияд  бе  министърът  на  икономиката, 
енергетиката  и туризма г-н Трайчо Трайков.  Той проведе разговори със саудитските 
министри на петрола и на търговията и участва в работата на световна министерска 
среща  по  енергетиката.  Успоредно  с  посещението  на  българската  икономическа 
делегация се проведе първия българо-саудитски бизнес форум в Рияд.

През  първата  половина  на  2011  г.  министърът  на  външните  работи  г-н  Николай 
Младенов двукратно посети ОАЕ - във връзка със сесията на Съвместния съвет ЕС - ССЗ 
в Абу Даби през април и за участие в срещата на контактната група по Либия през юни. 
Отделно  проведените  разговори  на  министър  Младенов  с  неговия  колега  шейх 
Абдулла Ал-Нахаян във външното министерство на ОАЕ позволиха да бъде направен 
преглед на двустранните отношения и да се потърсят решения на някои от проблемите, 
с които от години се сблъсква голямата българска общност в тази страна

Ирак

За подкрепа на усилията на правителството на Ирак в процеса на стабилизация и израз 
на готовността на България да участва във възстановяването на страната министърът на 
външните работи г-н Николай Младенов осъществи тридневно официално посещение 
в Ирак в средата на март 2011 г. В Багдад той бе приет от министър-председателя Нури 
Ал-Малики и неговия заместник по енергетиката Хюсейн Ал-Шахристани. С външния 
министър  Хошияр  Зибари  бяха  проведени  обстойни  разговори  по  двустранни  и 
международни  теми.  В  срещата  с  вице-премиера   Шахристани  участваха 
ръководителите  на  редица  важни  иракски  ведомства,  сред  които  министрите  на 
електроснабдяването,  петрола,  търговията,  науката  и  технологиите,  земеделието. 
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Обсъдени  бяха  възможностите  за  сътрудничество  в  областта  на  енергетиката, 
търговията и земеделието. Министър Младенов посети и иракския парламент, където 
бе  приет  от  неговия  председател  Усама  Ал-Нуджейфи.  Отделна  среща  министър 
Николай Младенов проведе и с министъра на транспорта на Ирак Хади Ал-Амири.

На 15 и 16 март българският министър на външните работи посети иракския федерален 
регион  Кюрдистан,  където  бе  приет  от  президента  Масуд  Баразани  и  министър-
председателя Бархам Салех. По време на посещението си в Ербил министър Младенов 
води разговори с  ръководителя  на  департамента за външни връзки Фалах  Мустафа 
Бакир  и  министъра  на  вътрешните  работи  Карим  Синджари.  Разгледани  бяха 
възможностите за развитие на връзките на България с федерален регион Кюрдистан с 
акцент върху икономическото сътрудничество, инвестициите и търговията.

Йемен

В рамките на усилията на ЕС за мирно уреждане на вътрешнополитическата криза в 
Йемен министърът на външните работи Николай Младенов посети Сана на 10 и 11 
април 2011 г.  В своите разговори с президента Али Салех и външния министър Абу 
Бакър  Ал-Кирби,  както  и  на  срещи  с  ръководителите  на  партии  от  обединената 
йеменска опозиция и представители на протестиращите студенти министър Младенов 
предаде важни послания от ВП на ЕС Катрин Аштън за ненасилие и гарантиране на 
мирен политически преход в Йемен.

Катар

МВнР  организира  и  осъществи  посещението  на  министъра  на  външните  работи 
Н.Младенов в Катар - 1-4 октомври 2011 г. Бе подписана Двустранна спогодба между 
правителствата на Република България и Държавата Катар за освобождаване от визи на 
дипломатически и специални паспорти. Финализирането на преговорите по документа 
съвпадна  с  подписването  в  София  на  договора  за  изнесено  визово  обслужване  на 
желаещи да посетят България от района на Залива. Проведени бяха срещи с държавния 
глава на Катар емирът шейх Хамад бин Халифа Ал - Тани, с министър-председателя на 
Катар и министър на външните работи шейх Хамад бин Джасем бин Джабр ал - Тани и 
държавния  министър  на  външните  работи  Халед  ал  -  Атия  и  заместник-министър 
председателя и държавен министър по въпросите на кабинета Ахмад ал Махмуд.  В 
разговорите  се  очертаха  възможности  за  сътрудничеството  в  три  основни  сфери  - 
инвестиции в животновъдството, туризма и енергетиката. 

За  среща  по  линия  на  „Алианс  на  цивилизациите”  бе  организирана  визита  на 
министъра на МОМН  г-н  Сергей Игнатов в Катар на 11-13 декември 2011 г.  

Либия

Министър Николай Младенов взе  участие  в Третата  среща на Контактната  група по 
Либия, която бе проведена в Абу Даби на 09.06. 2011 г. По време на посещението си в 
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Абу Даби, министърът на външните работи проведе двустранна среща с  г-н Махмуд 
Джибрил, министър-председател на либийския Преходен национален съвет. 

На  28.06.2011  г.  министър  Николай  Младенов  посети  Бенгази,  за  да  обяви,  че 
българската  страна  признава  либийския  Преходен  национален  съвет  за  легитимен 
представител на либийския народ и да предостави хуманитарна помощ. 

Заместник-министърът на външните работи г-н Константин Димитров взе участие във 
втората среща на Контактната група по Либия, която бе проведена в Рим на 09 май 
2011 г. България бе представена и на срещите на Групата „Приятели на Либия” на 15 
юли 2011 г. и през месец август в Истанбул. 

Судан

По  време  на  краткото  си  посещение  в  Хартум  на  07.06.2011  г.  във  връзка  с 
освобождаването  на  държаните  като  заложници български  пилоти,   министърът  на 
външните работи г-н Николай Младенов проведе протоколна среща с президента на 
Судан  Омар  Ал-Башир,  за  да  благодари  на  суданската  страна  за  съдействието  й  за 
решаване на случая. 

Египет 

На 06.06.2011 г.  Министерският съвет на Р България одобри проект на Програма за 
сътрудничеството  в  областта  на  културата,  науката  и  образованието  между 
правителствата на Р България и АР Египет. Програмата ще бъде подписана в близко 
бъдеще. 

Алжир

В периода 1-2 ноември в София да се проведе Деветнадесетата  сесия на Смесения 
българо-алжирски  комитет  за  икономическо,  научно  и  техническо  сътрудничество 
(СКИНТС).  

Тунис

На 21 юли 2011 г.  министърът  на външните работи г-н Н.Младенов посети в Тунис, 
където  проведе  срещи  с  представители  на  временното  правителство  и  различни 
политически  формации.  Българската  страна  предложи  оказването  на  практическа 
помощ  в  тези  първи  месеци  на  прехода  в  Тунис.  Тунизийските  му  домакини 
благодариха за българските инициативи, включително и за репатрирането на египтяни 
и суданци от границата с Либия. 

Африка на юг от Сахара
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Водена от министър Николай Младенов българска делегация присъства на Срещата на 
високо равнище на Африканския съюз, проведена на 30 юни - 1 юли 2011 г. в Малабо, 
Екваториална Гвинея.

Събитието бе използвано и за провеждането на седем двустранни срещи с държавни 
секретари,  министри  на  външните  работи  и  президентски  съветници  от  различни 
африкански  страни  по  въпроси  на  двустранните  отношения  и  по  засилване  на 
сътрудничеството по линия на международните организации.

Южна Африка

На 2 септември 2011 г.  в България бе министърът на международните отношения и 
сътрудничеството  на  Република  Южна  Африка  (РЮА)  Маите  Нкоана-Машабане. 
Осъществени бяха пленарни разговори. Сред дискутираните теми бяха помощта при 
изграждането  на  новите  либийски  институции,  сложната  ситуация  в  Сирия, 
стратегическото партньорство ЕС-РЮА и необходимостта от реформи в системата на 
ООН.

Страни от Източна Европа и Централна Азия

Бяха  проведени  поредица  от  политически  консултации  по  въпроси  на  сигурността, 
регионални въпроси и конфликтите в Кавказ и Приднестровието, както и по въпроси на 
европейската  интеграция:  -  с  Руската  федерация -  13  май и  1  ноември  2011  г.;  -  с 
Украйна - на 18 май  2011 г.; - с Грузия   - през ноември 2011 г.;

Дипломатическата служба осъществи необходимата подготовка за успешно развитие 
на  политическия  диалог  на  най-високо  и  високо  равнище  с  държавите  от  Източна 
Европа, Кавказ и Централна Азия, сред които могат да бъдат откроени:

Азербайджан, Казахстан, Узбекистан

Съдействие бе оказано за официално посещение на президента  Георги Първанов  в 
Баку по покана на президента Алиев /14-15 ноември 2011 г./; 

В  рамките  на  своя  обиколка  в  региона,  министър  Трайков  посети  с  икономическа 
делегация  Азербайджан  /септември  2011  г./,  а  през  октомври  2011г.  -  Казахстан  и 
Узбекистан. 

Грузия

МВнР  подпомогна  организирането  в  периода  19-23  септември  2011  г.  на  работно 
посещение в  Батуми,  Тбилиси  и  Баку  на  министър  Трайчо  Трайков.  Министърът  бе 
съпроводен  от  представители  на  20  компании  в  секторите  транспорт,  строителство, 
логистика, техническа промишленост, енергетика и др.
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В  периода  27-29  март  2011  г.  българска  парламентарна  делегация,  водена  от 
председателя  на  Народното  събрание Цецка Цачева бе на официално  посещение в 
Грузия.

През месец септември  2011 г.  бе  организирана и  среща на министър-председателя 
Бойко Борисов с президента Михайл Саакашвили. 

Русия

В периода 1-3 юни 2011 г. министърът на външните работи на РБ Николай Младенов 
направи работно посещение в Русия. По време на визитата си той проведе разговори с 
министъра на външните работи на РФ Сергей Лавров,  срещна се с председателя на 
Комисията по международни отношения към Държавната дума Константин Косачов и 
със  съпредседателя на  Българо-руския обществен форум Валери Драганов,  проведе 
среща с  представители  на  неправителствения  сектор  в  Русия  в  Московския  център 
«Карнеги» и изнесе лекция в Европейския учебен институт към МГИМО.

Молдова

Подготвено и осъществено бе официално посещение на министър Николай Младенов 
в Република Молдова /15 - 16 декември 2011 г./. Проведоха се срещи с председателя 
на  парламента  и  временно  изпълняващ  длъжността  Президент  Мариян  Лупу,  с 
министър - председателя Владимир Филат, с вице премиера и министър на външните 
работи Юрие Лянка; 

Участие във форуми

Министър Младенов се срещна с министъра на външните работи на Киргизстан Руслан 
Казакбаев и с министъра на външните работи на Азербайджан г-н Елмар Мамадяров по 
време на сесията  на ОС на ООН в Ню Йорк през септември 2011 г.

Осигурено  бе  участие  в  Междуправителствени  комисии  за  икономическо 
сътрудничество  между  Република  България  с  Руската  федерация  /април  2011  г./,  с 
Туркменистан /април 2011 г./ и с Грузия /декември 2011 г./

Страни от Европа

Усилията бяха насочени към по-нататъшно качествено задълбочаване на отношенията с 
държавите-членки  на  Европейския  съюз  и  укрепване  на  мрежата  от  двустранни 
стратегически  партньорства  в  Европа,  съдействие  при  координацията  с  държавите-
членки на ЕС на основни позиции по формирането и осъществяването на политиките на 
Европейския съюз; засилване на диалога по координирането на мерките и действията 
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на  двустранно  равнище  за  преодоляване  на  последствията  от  финансовата  и 
икономическа криза върху развитието на двустранното сътрудничество в стопанската 
област.  МВнР  осигури  активно  участие  на  страната  в  дейността  на 
Централноевропейската  инициатива  /ЦЕИ/  и  Международната  организация  на 
франкофонията  /МОФ/,  задълбочаване  на  сътрудничеството  в  рамките  на 
„Вишеградската четворка +”, както и в други регионални формати.

МВнР продължи  да полага  системни  усилия  за  поддържане  на  активен  двустранен 
диалог  с  европейските  държави  на  всички  нива  за  задълбочаване  на  двустранните 
отношения  в  различните  сфери.  Сред  най-важните  прояви  през  периода  са 
осъществените срещи и посещения със следните държави:

Испания

На  3  -  4  март  2011  г.  на  Посещение  в  Испания  бе  министър-председателят  на  Р 
България г-н Бойко Борисов. Проведена е среща с редседателя на правителството на 
Кралство Испания г-н Хосе Луис Родригес Сапатеро. В делегацията от българска страна 
бяха  Мирослав  Найденов,  министър  на  земеделието  и  храните,  и  Трайчо  Трайков, 
министър  на  икономиката,  енергетиката  и  туризма.  Основни  теми  на  разговора: 
задълбочаване  на  двустранното  стратегическо  партньорство; следващата  финансова 
перспектива /2013-2020/ и общата селскостопанска политика на ЕС; опита на Испания в 
усвояване фондовете от ЕС; търговско-икономическите отношения между двете страни. 
Испания е декларирала откритата и позитивна позиция към членството на България в 
Шенген. 

Политически  инициативи  на  МВнР:  Предстои  осъществяване  на  представения  от 
българска  страна  за  обсъждане  проект  на  “Пътна  карта”  на  стратегическото 
партньорство между двете страни през следващия 2-годишен период; Подготвя се нова 
Междуправителствена  спогодба  за  сътрудничество  в  областта  на  културата, 
образованието и науката между България и Испания; 

На 3 февруари 2011 г.  в София  бе подписана новата програма за сътрудничество в 
областта на образованието, младежта и  културата между правителството на Република 
България и правителството на Кралство Испания за периода 2011-2014 г. 

След  победата  на  дясно-центристката  партия  на  Мариано  Рахой  на  предсрочните 
избори се създадоха предпоставки за активна работа през 2012г., желание, което беше 
изразено  в  разменени  послания  на  равнище  премиер.  Реализираният  обмен  през 
втората  половина  на  2011  г.  беше  предимно  на  работно  равнище  /  омбудсман, 
Министерство  на  правосъдието  и  др.  /,  което  допринесе  за  поддържането  на 
конкретни връзки и проекти.

Благодарение  на  усилията  на  генералното  консулство  във  Валенсия  беше подписан 
документ  с  местните  власти,  улесняващ  функционирането  на  училища,  в  които  се 
преподава  български  език  на  територията  на  консулския  окръг.  Ново  българско 
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училище  „Св.  Кирил  и  Методий”  отвори  врати  през  септември  2011г.  в  Мадрид. 
Училището е към българската  Асоциация “Кирил и Методий”,  която работи в тесни 
връзки с Българо-испанския културен център, финансиран от община Мадрид и ползва 
базата на центъра. 

Открити консулски представителства и новоназначени почетни консули във Варна и 
Барселона 

Португалия

На  5-6  май  2011  г. на  посещение  в  София  бе  Луиш  Амаду,  държавен  министър  и 
министър  на  външните  работи  на  Португалската  република. Амаду  взе  участие  във 
форума  “Опитът  на  Централна  и  Източна  Европа  и  промените  в  Северна  Африка и 
Близкия Изток.” Обсъдени теми: приемането на България в Шенгенското пространство; 
Северна  Африка;   Кандидатурата  на  проф.  д-р  Цветана  Каменова  за  член  на 
Международния съд на ООН в Хага

Политически  инициативи  на  МВнР:  подготовка  за  предстоящо  подписване  на  нова 
програма за сътрудничество в областта на образованието,  езика, науката,  културата, 
младежта и спорта за периода 2010-2013 г. 

Сериозен  успех  на  посолството  ни  в  Лисабон,  подкрепило  активно  Българското 
църковно настоятелство в Португалия, беше получаването през м.декември 2011 г. за 
ползване на сграда за самостоятелна църква, предоставена за безвъзмездно ползване 
от  Католическата  църква  на  Португалия  Църквата  ще  се  ползва  от  българската 
православна общност в Португалия и в нея ще се извършват богослужения само от 
български свещенослужители.

Франция 

На 9 март 2011 г.  на работно посещение в Париж бе министър Николай Младенов. 
Проведени бяха разговори с Държавния министър, Министър на външните работи и по 
европейските  въпроси  Ален  Жюпе,  както  и  с  Държавния  секретар  по  външната 
търговия Пиер Льолуш и със съветника на Президента Н. Саркози по въпроси на Съюза 
за Средиземноморието Анри Гьоно

На  18  април  2011  г.  на  кратко  работно  посещение  в  София  бе  Министърът  на 
вътрешните  работи,  Отвъдморските  територии,  териториалните  общности  и 
имиграцията Клод Геан. Срещи и разговори с министър – председателя Бойко Борисов 
и с Вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов. 

Политически инициативи на МВнР : Активна работа в периода май 2010 г. – март 2011 
г.  по  актуализирането  на  Пътната  карта  на  двустранното  българо  –  френско 
сътрудничество, като съставен елемент от  подписаното през м. юли 2008 г. в Париж 
Споразумение  за  стратегическо  партньорство.  Актуализацията  обхваща  периода  от 
2011  г.  до  2013  г.  и  е  резултат  от  сериозна  съгласувателна  дейност  с  останалите 
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заинтересовани  български  ведомства,  както  и,  в  заключителната  фаза,  с  френското 
посолство. Въпреки готовността за подписване на документа по време на посещението 
на Министър Н. Младенов в Париж на 09 март т.г.,  това не стана, поради приетата в 
същия  ден  от  Комисията  по  външна  политика  на  френското  Национално  събрание 
отрицателна позиция по присъединяването на България (и Румъния) към Шенгенското 
пространство. 

През периода особено бяха активни отношенията в културната област с посещението 
на  директора  на  Музея  „Лувър”  Анри  Лоарет  в  България  /  срещи  с  министъра  на 
външните  работи  Николай  Младенов  и  министъра  на  културата  Вежди  Рашидов  и 
ответното посещение на министър Рашидов в Париж / 20 – 25 септември 2011 г.  /. 
Постигнато беше съгласие за договорна основа на сътрудничеството между Лувъра и 
МК. Министър Рашидов се срещна и с  френския си колега Митеран.  Продължиха и 
усилията,  най-вече  на  посолството,  за  по-добро  представяне  на  България  във 
френските икономически кръгове.

На 23 юни 2011 г. бе открито почетно консулство на Франция в Пловдив;  С РМС от 03 
август  2011  г.,  за  нов  почетен  консул  на  Р  България  във  Франция,  със  седалище 
Марсилия  и  консулски  окръг  областите  Прованс  –  Алп  -  Кот  д’Азюр  и  Лангдок  – 
Русийон, бе назначен Жан – Мари Рене Мартен

Италия

Дипломатическата служба съдейства за организирането и осъществяването на няколко 
визити: 1-2 юни 2011 г. - посещение на президента Георги Първанов в Рим за участие в 
тържествата  по случай 130 годишнината  на  Обединяването на Италия по покана на 
президента  на  Италианската  република  Джорджо  Наполитано;  22-24  май  2011  г.  – 
председателят  на  Народното  събрание  Цецка  Цачева,  начело  на  делегация,  посети 
Италия  във връзка с  честването на 24 май.  Проведена бе среща с  председателя  на 
Камарата на депутатите г-н Джанфранко Фини;

МВнР  подпомогна  и  организирането  на  9-12  септември  2011  г. на  посещението  на 
министъра на  образованието,  младежта  и  науката  Сергей  Игнатов –  посещение  в 
Италия за откриването на учебната година в неделното българско училище  „Св.  Св. 
Кирил и Методий” към Българската православна църковна община в Рим. (Проведени 
срещи  с  Монсиньор  Джовани  Кару,  директор  на  Папската  комисия  за  свещена 
археология, с кардинал Комастри, председател на папската базилика „Св. Петър” и с 
епископ Енрико дал Коволо, ректор на Папския Латерански университет. )

На  5-8  декември  2011  г.  министърът  на  културата  Вежди   Рашидов също  бе  на 
посещение  в  Италия.  (Проведена  среща  с  министъра  на  културното  наследство  на 
Италия  Лоренцо Орнаги.)  В  рамките  на  това посещение беше осъществено активно 
сътрудничество с италианските компетентни власти в борбата срещу международния 
трафик на антики и реализацията на съвместен проект за създаване на единна база 
данни за превенция на трафика на откраднати антични предмети.  
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През май 2011 г. зам.-министъра на външните работи Константин Димитров участва в 
първата  среща  на  Контактната  група  по  Либия,  а  зам.-министър  Димитър  Цанчев 
представи България в конференция в Рим по реформата на СС на ООН.

Правителствените промени в Италия  през втората  половина на 2011г.  не  позволиха 
осъществяването  на  планирани  политически  посещения.  Основно  събитие,  което 
беляза  двустранните  отношения  беше  отмяната  на  ограниченията  за  достъп  до 
италианския  пазар  на  труда  за  български  работници,  непосредствено  преди  Нова 
година.  Отношението  на  новото  италианско  правителство  беше  оценено  по 
достойнство от българските институции.

Малта

На 12-14 май 2011 г. на държавно посещение в България бе президентът на Малта г-н 
Джордж Абела. В делегацията участва и министърът на външните работи на Малта г-н 
Тонио Борг. Той проведе среща в МВнР с министър Николай Младенов. Като един от 
резултатите на срещата, в дневния ред на министър Н. Младенов до края на годината 
бе включено посещение в Малта на 19 октомври т.г.

Постигнати резултати:  запази се постигнатото в двустранните отношения; утвърди се 
тенденция  към  активизиране  и  задълбочаване  на  двустранните  отношения  и 
сътрудничество  с  Малта  в  духа  на  приятелство  и  взаимна  изгода  през  последните 
няколко години;; 

Открити консулски представителства и новоназначени почетни консули: - С Решение на 
МС на Р България № 931 от 27.12.2010 г.  малтийската  гражданка Джанела Каруана 
Къран бе назначена на почетен /нещатен/ консул на Р България в Малта. На  07.01.2011 
г. МС  и  издаде консулски патент, а на 15.02.2011 г. получи екзекватура от малтийските 
власти.

Подписани  са  следните  три  двустранни  споразумения:  -  Меморандум  за 
разбирателство в областта на транспортната политика и по-специално в областта на 
морския  транспорт  между  Министерството  на  транспорта,  информационните 
технологии  и  съобщенията  на  Р  България  и  Министерството  на  инфраструктурата, 
транспорта и комуникациите на Малта; - Междуправителствена Спогодба за взаимна 
защита и обмен на класифицирана информация; - Споразумение за сътрудничество в 
областта на спорта между Министерството на физическото възпитание и спорта на Р 
България и Министерството на образованието, заетостта и семейството на Малта.

Светият престол (Ватикана)

Съдействие  бе  оказано  за  реализирането  на  1  май  2011  г.  на  посещение  в  Рим  и 
Ватикана  на  делегация  ръководена  от  председателя  на  Народното  събрание  г-жа 
Цецка Цачева във връзка с церемонията за обявяване на блажен на папа Йоан Павел II; 
както и 23-24 май 2011 г. - посещение във Ватикана на българска официална делегация, 
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ръководена от председателя на Народното събрание г-жа Цецка Цачева,  проведена 
аудиенция при папа Бенедикт XVI и среща с Държавния секретар на Светия престол 
кардинал Тарчизио Бертоне.

Белгия

През  годината  не  се  осъществи  реален  диалог,  поради  продължаващата  криза  на 
формиране на федерално правителство. В края на 2011г. това правителство вече е факт 
и предпоставките за активна работа през 2012г. са налице. 

През периода беше извършена значителна работа по подготовката на предстоящите 
през  2012г.  сесии  на  смесените  комисии  на  България  с  белгийските  региони  – 
Фландрия и Валония. 

Положени са  усилия  за  по-нататъшното  привличане  на  белгийски  и  люксембургски 
инвеститори  у  нас,  в  т.ч.  и  за  разрешаване  на  поставени  проблеми  от  утвърдени 
белгийски  инвеститори  („Солвей  соди”  АД,  „Eurosense  Belfotop”,  създаване  на 
отделение  за  инвазивна  кардиология  в  болницата  в  Габрово  на  базата  на 
сътрудничеството с водещата в Европа сърдечна клиника в Аалст);

 Люксембург 

Посещение  на  премиера  на  Люксембург  Жан-Клод  Юнкер  /  7-8  септември,  2011, 
Евксиноград /. Бяха проведени разговори между премиера Бойко Борисов и Жан-Клод 
Юнкер,  като  основните  акценти  бяха  върху  финансовата  и  дълговата  криза  в  евро-
зоната,  двустранното  сътрудничество  и  регионалната  роля  на  България.  Жан-Клод 
Юнкер, като председател на евро-зоната оцени високо и насърчи усилията на България 
за спазване на строга бюджетна дисциплина.

Холандия

Двустранните отношения с Нидерландия през периода бяха белязани от позицията на 
нидерландското  правителство  по  отношение  членството  на  България  и  Румъния  в 
Шенген, както и от обсъждането в холандския парламент на влиянието на емиграцията 
от България и Румъния върху трудовия пазар на Нидерландия.

За разговори по трудовата емиграция през м. август на посещение в България беше 
нидерландска  парламентарна  делегация,  която  беше  приета  от  председателя  на 
Народното  събрание  г-жа  Цецка  Цачева  и  има  разговори  в  компетентните 
министерства  и  организации.  Някои  планирани  посещения  на  равнище  премиер  и 
външен министър, по различни причини бяха отложени.

Други  осъществени  посещения през  периода  бяха:  12  май  2011  г.  –  посещение  на 
министъра по европейските въпроси Бен Кнапен у нас. Проведена среща с Министър 
Николай  Младенов.  Основни  теми:  Шенген,  изпълнението  на  МСО,  обстановката  в 
Близкия изток и Северна Африка. Министър Кнапен се срещна и с вице-премиера и 
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министър  на  вътрешните  работи  Цветан  Цветанов  и  министъра  на  правосъдието 
Маргарита  Попова.;  Посещение  на  холандската  парламентарна  делегация  за  ПА  на 
НАТО на локалния координационен център „Галата” във връзка с българската готовност 
за Шенген; 29 юни – 01 юли 2011 г. – посещение в Хага на вицепремиера и министъра 
на  вътрешните работи Цветан Цветанов за участие в Конференция, организирана от 
Европол  и под егидата  на  Кралица Беатрикс,  на  която  се  откри и новата  сграда на 
Организацията.

На  26  май  2011  г.  визити  осъществиха  министър-председателят  Бойко  Борисов  и 
министърът  на  външните  работи  Николай  Младенов,  като  се  проведоха  срещи  с 
холандския  премиер  Рюте  и  министъра  на  външните  работи  Розентал.  Обсъдени 
въпроси:  членството  на  България  в  Шенген,  МСО,  обстановката  в  Близкия  Изток  и 
Северна Африка, финансовата криза;

На  11-13  ноември  -  участие  в  заседание  на  Трилатералната  комисия  в  Хага  на 
президента   Петър  Стоянов.  Проведени  са  срещи  с  Кралица  Беатрикс, 
престолонаследника Вилем-Александър, министър-председателя Марк Рюте, външния 
министър Ури Розентал и кмета на града.

15 –  17 декември посещение на  Главния   прокурор   на  Република  България  Борис 
Велчев за участие в Консултативния форум на страните-членки на ЕС, организирана в 
Хага от Полското председателство на ЕС в сътрудничество с Евроджъст.

Консултации: януари и април 2011 г. Проведени два кръга двустранни консултации по 
темата  енергийна  сигурност  в  т.ч.  обсъдени  възможности  за  съвместни  действия  в 
рамките на ЕС;

Сред политически инициативи на МВнР в отношенията с Холандия бяха: Връчването на 
холандската  страна  документ  „Насоки за  засилено  партньорство  между България  и 
Холандия”.  /политически  диалог  на  високо  равнище,  консултации  по  ОВППС  , 
партньорство  при  усвояване  на  средства  от  европейските  фондове,  енергийна 
сигурност,  транспорт,  труд  и  социална  политика,  граничен  контрол,  местни  връзки, 
постигане на устойчиви резултати в укрепването на съдебната система в България и 
борбата  с  организираната  престъпност  и  корупцията,  културно  и  научно-техническо 
сътрудничество/,  както  и  оказването  на  съдействие  за  демарш  на  МТСП  по  повод 
планирани  от  холандското  правителство  допълнителни  ограничения  до  холандския 
пазар на труда за български граждани;

Австрия 

Традиционно активните двустранни отношения с Австрия получиха развитие в преките 
връзки  с  австрийските  федеални  провинции,  както  и  в  рамките  на  Дунавската 
стратегия.

Посещения на високо равнище:
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7-8 март 2011 г - посещение на президента на Република България г-н Георги Първанов 
в  Република  Австрия.  Програмата  на  визитата  включваше:  среща  на  „четири  очи” 
между двамата президенти и пленарни разговори между делегациите, последвани от 
съвместна пресконференция; среща с председателя на Националния съвет на Австрия 
г-жа  Барбара  Прамер;  среща  на  „четири  очи”  с  федералния  канцлер  г-н  Вернер 
Файман;  среща с  президента  на  Австрийската  стопанска  камара  г-н  Кристоф Лайтл; 
посещение в кметството на Виена; среща с представители на българската общност в 
Австрия,  в  дом  «Витгенщайн»,  Основни  теми  на  разговорите:  Шенген;  въпроси  от 
дневния  ред на  ЕС;  енергийна  политика,  енергийни  проекти;  ситуацията  в  Северна 
Африка; развитието на двустранните отношения. 

1-2 февруари 2011 г. - посещение на федералния канцлер Вернер Файман в България 
по  покана  на  министър-председателя  на  Република  България  г-н  Бойко  Борисов. 
Визитата на канцлера Файман беше отчетена като продължение на посещението на 
министър-председателя Бойко Борисов през юли 2010 г. в Република Австрия. Вернер 
Файман взе участие в Конференция на тема „Значение на корпоративната социална 
отговорност за икономиката, държавата и обществото”, организирана от посолството 
на  Република  Австрия  у  нас  с  подкрепата  на  Европейския  институт  и  австрийския 
бизнес. От българска страна участници в дискусията бяха министърът на икономиката и 
енергетиката  Трайчо  Трайков,  министърът  на  околната  среда  Нона  Караджова, 
министърът  на  регионалното  развитие  Росен  Плевнелиев,  министърът  на  труда  и 
социалната политика Тотю Младенов, кметът на София Йорданка Фандъкова, както и 
представители на български и австрийски компании. Бе проведена 40-минутна среща 
"на  четири  очи",  пленарни  разговори  между  двете  делегации,  съвместна 
пресконференция и официален обяд.  Основни теми на разговорите: перспективите на 
търговско-икономическото сътрудничество; двустранните отношения и конструктивно 
партньорство в ЕС;  реализация на газопровода Набуко.  България  първа ратифицира 
споразумението на изграждането му, а наскоро получи потвърждение за 1 млрд. и 200 
млн. евро кредит от Европейската Инвестиционна банка за участието ни в проекта. Като 
основен  акцент  в  разговорите  е  очертано  очакването  на  решението  за 
присъединяването  на  България  към  Шенгенското  пространство   подкрепена  от 
австрийска страна.

Септември 2011 г. посещение в София на федералния министър на труда, социалните 
въпроси и защитата на потребителите на Австрия Рудолф Хундсторфер, който участва в 
двустранна конференция на тема „Европа 2020 и националните политики на пазара на 
труда – стратегии и мерки в Австрия и България”. 

Септември 2011 г. – посещение на министър-председателя на Долна Австрия д-р Ервин 
Прьол в Пловдив и София по покана на премиера Бойко Борисов по повод пускането в 
експлоатация  на  новата  ЕVN когенерация на  ТЕЦ „Пловдив-север”.  Съоръжението е 
най-модерната  технология  за  комбиниран  добив  на  топло  и  електроенергия  на 
Балканите.
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На 31  май 2011 г.  в  МВнР се  проведоха  двустранни консултации  между Република 
България и Република Австрия по въпросите от европейския дневен ред. Австрийската 
делегация беше ръководена от д-р Йоханес Кирле, генерален секретар на федералното 
министерството на европейските и международни въпроси на Австрия, а българската - 
от   заместник-министър Константин Димитров.  Основни теми:  взаимна подкрепа на 
кандидатури  за   международни  постове;  енергетиката  и  енергийната  политика 
/сигурността  на  атомните  централи  в  контекста  на  аварията  в  японската 
АЕЦ”Фукушима”; проекта НАБУКО/; Дунавската стратегия на ЕС; Разширяването на ЕС; 
Готовността за присъединяване на България към Шенгенското пространство; Мерките 
за укрепване на финансовата и икономическа стабилност на ЕС; Ситуацията в страните 
от Западните Балкани. 

През  октомври  2012  г.  във  ФМВнР,  Виена  се  осъществи  друг  кръг  от   двустранни 
консултации на заместник-министър Константин Димитров с  федералния секретар в 
ФМЕМВ Йоханес Кирле с  Република Австрия,   при обсъждане на следните въпроси: 
двустранните  отношения,  кандидатури  на  двете  държави  за  високи  международни 
постове, обсъждане на политиката на разширяване на ЕС и европейската перспектива 
на  страните  от  Западните  Балкани,  енергетика  и  енергийна  политика,  мерките  за 
засилване  управлението  на  еврозоната  и  тяхното  институционализиране, 
присъединяването  на  България  и  Румъния  към  Шенгенското  пространство, 
функционирането на Европейската дипломатическа служба. 

Утвърди се тенденция към активизиране и задълбочаване на двустранния политически 
диалог,  идентифициране  на  области  от  европейските  политика  за  възможно 
взаимодействие, осигуряване на по-нататъшна подкрепа по присъединяването ни към 
Шенген;  Динамиката  на  икономическите  контакти  се  възстановява.  След  известния 
спад през 2009 г., дължащ се на световната финансова и икономическа криза, се очаква 
стокообменът  през  2011  г.  да  възлезе  на  900  милиона  евро;  Потвърдено  е 
задоволството  на  австрийския  бизнес  от  направените  в  България  инвестиции, 
съвместните проекти и партньорства. Като особено перспективни отрасли за българо-
австрийското  търговско-икономическо  сътрудничество  се  открояват  енергетиката, 
екологичните  технологии,  модернизацията  на  индустрията  и  туризма.  Приключи 
процедурата по ратификация на подписаната между Република България и Република 
Австрия  нова  Спогодба  за  избягване  на  двойното   данъчно  облагане  (СИДДО); 
Сключено  бе  Споразумение  за  сътрудничество  в  областта  на  информационните  и 
комуникационните  технологии  и  електронното  правителство  –  подписано  през  май 
2011 г.;  На 31 август  2011 г.  е  депозиран във ФМВнР документа за ратификация на 
Споразумението  за  създаване  на  Международна  академия  по  противодействие  на 
корупцията като международна организация, подписано на 2.09.2010 г. във Виена.

Швейцария  

На 15-16 март 2011 г. в София се осъществиха политически консултации  със заместник-
министър Константин  Димитров  с  посланик  Кристиан  Мьовли,  Заместник  Държавен 
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секретар, Ръководител на Първа политическа дирекция /Европа, Централна Азия, Съвет 
на Европа, ОССЕ/ при Федералния департамент на външните работи на Швейцария.
Чрез размяна на ноти бе сключено Споразумение между правителството на Република 
България  и  правителството  на  Конфедерация  Швейцария  за  изменение  на  чл.  3.2, 
параграф  „а”  от  Споразумението  между  правителството  на  Република  България  и 
правителството на Конфедерация Швейцария за техническо сътрудничество от 1994 г. 
Целта е да се облекчат процедурите по представянето на проекти чрез хармонизиране 
на досегашните текстове с европейското право.

Германия 

Продължи стратегическото политическо и икономическо сътрудничество с ФРГ, което 
намери ярък израз в активния диалог на високо политическо равнище. Осъществени 
бяха  важни  официални  и  интензивни  работни  контакти  по  правителствена  и 
парламентарна  линия,  както  с  представители  на  федералните,  така  и  на 
провинциалните  структури  на  Федералната  република.  Отбелязан  бе  напредък  и  в 
работата за обогатяване и осъвременяване на договорно-правната база, като основа за 
по-нататъшно  активизиране  на  сътрудничеството  в  различните  области.  Със  своята 
критична солидарност Германия продължи да бъде един от най-важните партньори на 
България  в усвояването и прилагането на  европейските норми и законодателство и 
присъединяването  ни  към  Шенген.  Чрез  работата  на  германските  експерти  в  МС  и 
екипите  на  ресорните  министерства  нашата  страна  получи  значителна  експертна 
помощ в сферата на усвояването на средствата от европейските фондове. През втората 
половина  на  2011  г.  продължи  и  дейността  за  разширяване  и  задълбочаване  на 
сътрудничеството на равнище федерални провинции. По-нататъшно развитие получиха 
контактите  между  българското  правителство  и  висши  представители  (министър-
председатели,  министри  от  различни  ресори)  на  правителствата  на  германските 
провинции  Бавария,  Баден-Вюртемберг,  Северен  Рейн-Вестфалия,  Райнланд-Пфалц, 
Саксония и Бранденбург.  

МВнР  подпомогна  организирането  на  следните  посещения  :  февруари  2011  - 
посещение на германски парламентаристи начело с депутата от Бундестага Ханс-Петер 
Ул в България. Основна цел – запознаване с готовността на България за пълноправно 
членство  в  Шенген.  Проведени  срещи  с  министър-председателя  Б.  Борисов,  зам. 
министър-председателя и министър на вътрешните работи Цв. Цветанов, с министър Н. 
Младенов.  Посещение  на  ГКПП;  май  2011  г.  –  Посещение  на  председателя  на 
Комисията  по  въпросите на ЕС в Бундестага  г-н  Г.  Крихбаум в България.  Проведена 
среща с министър Н. Младенов.  ;  юли 2011 г.   – посещение в Берлин на заместник 
министър-председателят  и  министър  на  вътрешните  работи  г-н  Цветан  Цветанов.; 
визита на председателя на НС г-жа Ц. Цачева на 25-27 септември 2011г. в Мюнхен.; 
визита на вицепрезидента на Бундестага г-н Едуард Освалд в София – ноември 2011 г.; 
на равнище парламентарни комисии или групи за приятелство – визита на г-н Гернот 
Ерлер, зам.-председател на парламентарната група на ГСДП и председател на Българо-
германски форум на 15-17 септември 2011г. в София и визита на г-н Гунтер Крихбаум, 
председател на Комисията по европейски въпроси на Бундестага – 8-9 май 2011г.
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През май 2011 г се състояха консултации по европейски въпроси на зам. министър К. 
Димитров в Берлин 

Стартирана  процедурата  по  съгласуване  на  кандидатура  за  почетен  консул  на  Р 
България в Щутгарт /конс. Окръг Федерална провинция Баден-Вюртемберг/. 

Продължи  работата  по  съгласуване  на  проекта  на  Споразумение  за  взаимно 
прехвърляна на правото на собственост върху недвижими имоти в София и Берлин, 
ползвани за нуждите на съответните дипломатически представителства;

Сътрудничество с федералните провинции - на състоялата се през ноември 2011 г. в 
София 12 сесия на Междуправителствената смесена комисия бе дадена висока оценка 
на досегашната работа, бе решено и за пръв път се въвежда в работата на тази комисия 
изпълнение на проекти по стратегията на ЕС за Дунавския регион. 

До  заключителна  фаза  бе  доведена  Спогодбата  с  германската  страна  за  Немското 
училище към посолството на ФРГ, продължи работата по  взаимното прехвърляне на 
правото  на  собственост  върху  парцели  в  София  и  Берлин,  стартира  работата  по 
Спогодбата за войнишките гробища.

Бяха инициирани и реализирани  необходимите управленски действия за подобряване 
на взаимодействието между  българските институции и германската страна по т.нар. 
проблемно  икономическо  и  финансово  досие  с  цел  по-пълно  използване  на 
германския инвестиционен ресурс при последователно отстояване на интересите на 
българските икономически субектиНа 27-28 май 2011 г.  в гр.  Елванген се проведоха 
традиционните  Методиеви  чествания.  Тази  година  в  рамките  на  тържествата  беше 
даден  старт  и  на  съвместния  българо-германски  проект  за  създаване  на 
Югоизточноевропейски български културен институт в гр. Елванген. 

Вишеградска четворка – Чехия, Словакия, Полша и Унгария 

Министър Н. Младенов отправи през лятото на 2010 г. официално писмо до външните 
министри на ДЧ на В4, с което ги информира за интереса и желанието на страната ни за 
задълбочаване на сътрудничеството чрез още по-активно и гъвкаво участие в диалога в 
различните  области  и  теми,  обсъждани  от  тази  регионална  ЦЕ-група  във  формата 
“В4+”.  В  резултат  на  това,  България  бе  канена  и  участва  в  различни  форуми  и  на 
различни  равнища,  в  т.ч.  и  по  отделни  секторни  политики  (европейски  фондове, 
земеделие, енергетика,  ромската проблематика и др.). 

Словакия

През  първото  шестмесечие  на  2011  г.  в  Словакия  бяха  реализирани  поредица  от 
контакти  по  линия  на  словашкото  председателство  на  В4  във  формата  В4+:  юни  – 
участие  на  български  зам.-министър  на  земеделието  и  храните  в  Конференция  на 
министрите  на  земеделието  по  актуални  въпроси  на  ОСП  на  ЕС;  май  -  български 
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представители от различни институции  участваха в специализирана конференция по 
въпросите на използването на европейските фондове за ромското включване.

През Февруари 2011 г. в София под патронажа на посланика на Словакия в България и с 
участието на зам.-министър К.  Димитров бе проведена конференция по повод 20-та 
годишнина  от  учредяването  на   Вишеградската  група.  В  конференцията  участваха  и 
посланиците на Чехия, Полша и Унгария;

През март 2011 г. – работно посещение в Братислава на представители на Комисията 
по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на НС и участие в международния 
семинар “Институциите за опазване правата на човека”, организиран от СНС.  

Май 2011 г. на работно посещение в Братислава бе председателят на НС г-жа Ц. Цачева 
за  участие  в  13-та  среща  на  председателите  на  парламентите  от  Регионалното 
партньорство; а през юни 2011 г. на работно посещение в София - зам.-председателя на 
Словашкото национално събрание по покана на българското НС. 

Чехия

Връх  на  двустранния  българо-чешки  политически  диалог  през  2011  г.  стана 
официалното посещение на министър-председателят Бойко Борисов на 3-4 октомври в 
ЧР.  Българският  премиер  беше  придружаван  от  министъра  на  културата  Вежди 
Рашидов, зам.-министъра на външните работи Константин Димитров, зам.-министъра 
на  финансите  Боряна  Пенчева,  зам.-министъра  на  икономиката,  енергетиката  и 
туризма  Делян  Добрев,  10-членна  бизнес  делегация.  В  програмата  бяха  включени 
среща "на четири очи" с министър-председателя  Петр Нечас, пленарни разговори на 
двете делегации, срещи с президента Вацлав Клаус и с председателя на Сената Милан 
Штьех.  Двамата  министър-председатели  откриха  съвместен  бизнес  форум.  Извън 
официалната програма,  министър-председателят се срещна с българската общност в 
Чехия.

Даден беше нов тласък в по-нататъшното развитие на традиционно близките, много 
добри отношения между България  и  Чехия във  всички области;  Констатирано  беше 
сходство  в  позициите  на  двете  страни  по  основни  въпроси  от  дневния  ред  на 
Европейския  съюз  и  НАТО,  ситуацията  на  Западните  Балкани  и  тяхната  европейска 
перспектива.  Потвърдена  беше  еднозначната  подкрепа  на  чешката  страна  за 
присъединяването  на  България  към  Шенгенското  пространство;  Даден  беше  нов 
импулс за по-нататъшно задълбочаване на търговско-икономическото сътрудничество 
между България и Чехия. В хода на посещението, както и на съпътствалите го работни 
контакти  на  зам.-министър  Делян  Добрев  и  бизнес  делегацията,  беше  обсъдена 
реализацията  на  конкретни  съвместни  проекти;  Подписаната  Програма  за 
сътрудничество в сферата на културата между министерствата на културата на двете 
страни е основа за още по-активен културен обмен.
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Други посещения през периода; юни 2011 г. – посещение на делегация на Комисията 
по икономика, земеделие и транспорт на Сената на ЧР; май 2011 г. – вицепремиерът и 
министър на финансите С. Дянков  осъществи работно посещение в ЧР във връзка с 
честването  на  24  май  и  участва  в  традиционния  събор  на  българите  от  Централна 
Европа  в  местността  Микулчице,  Ю.  Моравия;  май  2011  г.  –  българска  делегация, 
водена от министър Трайчо Трайков участва в ежегодния Европейски ядрен форум в 
Прага;  ноември  2011  г.  посещение  на  министъра  на  вътрешните  работи  на  ЧР  Ян 
Кубице за участие в Залцбургския форум;

През октомври 2011 г. се подписа Програма за сътрудничество в сферата на културата 
между министерствата на културата на РБ и ЧР; а през юни 2011 г. -  Споразумение за 
сътрудничество в областта на образованието и науката между МОНМ и МОМФВ на ЧР.

МВнР оказа съдействие при осъществяването на шарламентарни контакти: октомври – 
ноември  2011  г.  –  посещение  в  София  на  делегация  на  Комисията  по  публична 
администрация  и  регионално  развитие  при  ДК  на  парламента  на  ЧР,  водена  от 
председателя на Комисията Станислав Полчак

През  септември  2011  г.  в  София  се  проведе  VІ-то  заседание  на  българо  -  чешката 
Работна група за икономическо сътрудничество между българското МИЕТ и чешкото 
МПТ  -  на  равнище  зам.-министри;  а  през  октомври  2011  г.  в  гр.  Карлови  вари  се 
проведе второто заседание на смесената група по туризъм

Полша

При  контактите  на  различни  равнища  в  рамките  на  полското  председателство  на 
Съвета на ЕС българската страна срещаше разбиране и поддръжка по отношение на 
своите стремежи за пълноправно участие в структурите на ЕС, в това число и във връзка 
с желанието ни за присъединяване към Шенгенската зона, а полската страна можеше 
да разчита на пълната ни подкрепа за реализиране целите на председателството.

На  27-28  май  2011  г.  президентът  Георги  Първанов  участва  в  17-та  Среща  на 
държавните ръководители на страните от Централна Европа във Варшава и среща с 
президента на Република Полша Бронислав Коморовски;

Организирано бе и  работно посещение на министър-председателя Бойко Борисов в 
Сопот, Република Полша /19-20 май 2011 г. /.

МВнР съдейства и за  посещението на групата за приятелство с България при полския 
Сейм, водена от своя председател и вицемаршал на Сейма Йежи Вендерлих10-12 март 
2011 г. ; 

На 9 юли 2011 г. бе организирана среща на министър-председателите на двете страни в 
Дубровник,  Хърватия  (по  време  на  „Срещата  на  върха  Хърватия  2011  –  ЮИЕ  пред 
глобалните предизвикателства”),  на която бе договорено осъществяването на визита 
на полския премиер в България през есента на 2011 г.
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Консултации: 14 януари 2011 г. - консултации между МВнР на Р България и на Р Полша 
по въпроси от областта на енергийната сигурност и измененията на климата. юли 2011 
г- - двустранни консултации с акцент върху приоритетите на Полско председателство на 
заместник-министър  Константин  Димитров  с  г-жа  Гражина  Бернатович,  заместник-
държавен секретар в МВнР на Полша; август 2011 г. – двустранни консултации на ниво 
заместник-министри, с акцент върху европейскта проблематика, между зам.-министър 
Констонтин Димитров и Миколай Довгиелевич, дължавен секретар в МВнР на Полша; 

Осъществено  беше  изпращане  на  български  дипломат  в  структурите  на  МВнР  на  Р 
Полша за времето на полското председателство на Съвета на ЕС през втората половина 
на 2011 г. 

Унгария 

МВнР спомогна за организирането и провеждането: на 27 май 2011 г. - среща между 
президентите на двете страни Георги Първанов и Пал Шмит по време ХVІІ среща на 
президентите на страните от Централна Европа във Варшава; на 5 май 2011 г. - участие 
на  министъра  на  външните  работи  на  Република  Унгария  Янош  Мартони  в 
организираната от МВнР международна конференция „Софийска платформа: Преходът 
в  Централна  и  Източна  Европа  и  промените  в  Близкия  изток”  и  срещи  с  министър 
Николай Младенов и министър-председателя Бойко Борисов; на 23-26 март 2011 г. - 
посещение на министъра по управлението на средствата от ЕС Томислав Дончев по 
покана на Елжбиета Биенковска,  министър на регионалното развитие за обмяна на 
опит по усвояването на еврофондовете; на 7 април 2011 г. – посещение на министъра 
на националната отбрана на Република Полша Богдан Клих в София.

През  септември  2011  г.  бе  реализирано  официално  посещение  на  президента  на 
Унгария Пал Шмит в България по покана на Президента Георги Първанов. В рамките на 
посещението  двамата  президенти  обсъдиха  въпроси  от  европейския  дневен  ред, 
енергийната сигурност и състоянието на трансграничните енергийни проекти Отчетени 
бяха съвпадащи виждания и позиции по въпроси, като продължаването на процеса на 
разширяване  на  ЕС,  засилване  на  сътрудничеството  по  линия  на  Източното 
партньорство,  необходимостта  от  запазването  на  кохезионните  фондове  на  ЕС. 
Актуална по време на разговорите беше темата за присъединяването на България към 
шенгенското пространство, за което беше отново декларирана категоричната подкрепа 
на унгарската страна. В рамките на визитата беше проведен българо-унгарски бизнес 
форум и среща с председателя на Народното събрание г-жа Цецка Цачева. Държавният 
глава  на  Република Унгария  изнесе лекция пред Атлантическия клуб и  се  срещна с 
председателя на Българския олимпийски комитет г-жа Стефка Костадинова.

На  парламентарно  равнище:  7-9  юли  2011  г.  –  посещение  в  София  на  депутати  от 
Групата  за  приятелство  с  България  в  Националното  събрание  на  Унгария;  На  26-27 
октомври  2011  г.  -  посещение на  народни  представители  от  Комисията  по  външна 
политика към Държавното събрание на Унгария, водена от своя председател г-н Михай 
Бала.
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Страните  от  Вишеградската  четворка  декларираха  своята  подкрепа  за  членство  на 
България в Шенген. Чехия и Словакия са страни-партньори на България в подготовката 
за Шенген и по системата ШИС. 

Подписани  двустранни  документи:  с  Чехия  -  Спогодба  за  сътрудничество  между 
министерствата на образованието за периода 2011 г.- 2014 г., подписана през юни 2011 
г.; с Полша - Меморандум за разбирателство между МВнР на Р България и МВнР на Р 
Полша  за  ръководните  правила  за  размяната  на  служители  на  дипломатическите 
служби, подписан на 30 май 2011 г.;  удължаване на срока на действие на Програмата 
за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република 
България и Министъра на образованието и науката на Република Полша (подписана в 
София на 13.02.2006 г.) до сключването на нова Програма; с Унгария - Споразумение 
между  Република  България  и  Република  Унгария  за  сътрудничество  в  областта  на 
превенцията и борбата с престъпността. Утвърдено с Решение на МС № 100/18.02.2011 
г.

Литва

Организирани бяха посещенията  на 29 юни – 1  юли 2011 г.  на   г-жа Цецка Цачева, 
Председател на Народното събрание, за участие  в среща на Парламентарния форум на 
Общността на демокрациите във Вилнюс и на 11-12 септември 2011 г. на визитата на 
министър-председателя  на  Р.  България  Бойко  Борисов.  Основен  акцент  на 
посещението  на  българския  премиер  и  разговорите  с  премиера  на  Естония  Андрус 
Ансип бе запознаването с естонският опит в областта на електронното управление и 
информационните  технологии.  Естонският  премиер  изказа  силна  подкрепа  за 
присъединяването  на  България  към  Шенгенското  пространство  във  възможно  най-
кратки срокове.

МВнР оказа принос при подготовката на мероприятия, отбелязващи честването на 20-
годишнината от възстановяването на дипломатическите отношения между Р България 
и Р Литва: поставянето на мемориална плоча в гр. Плевен за почитане на загиналите 
4 000  литовски  войници  по  време  на  Руско-турската  война  за  освобождението  на 
България, отбелязването във Варна на 160 от рождението на д-р Йонас Басанавичус, 
живял и работил от 1880 до 1905 г. в България, издаването на книгата на българския 
журналист г-н Петко Мангачев „България – Литва. Уверено по пътя на сътрудничеството 
/1991 – 2011 г./. Работата по някои от тези проекти продължава. 

Проведоха се политически консултации в София между МВнР на България и Литва на 
ниво заместник-министър, проведени на 6 април 2011 г. В края на ноември България 
прие естонска експертна работна група, която да направи преглед на постигнатото до 
момента и да подпомогне планирането на бъдещите действия при реализацията на 
електронното правителство. 

Поради финансови трудности,  България затвори временно посолствата си в Талин / 
Естония/ и Вилнюс / Литва /.
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Естония 

Организирано бе посещение на естонския министър на вътрешните работи г-н Марко 
Померантс в София през януари 2011 г. Подписа се Споразумение за сътрудничество 
при управлението на границите и полицейско сътрудничество по наказателно-правни 
въпроси

Северни  страни (Швеция, Дания, Норвегия, Финландия, Исландия) 

Двустранните  отношения  със  Северните  страни  през  втората  половина  на  2011  г. 
отбелязаха висока интензивност на сътрудничеството в политическата сфера, както и 
утвърждаване на предпоставките за задълбочаване на двустранния диалог по широк 
кръг от европейски, регионални и международни въпроси. 

В навечерието на датското председателство на ЕС (януари-юни 2012 г.) двустранният 
диалог по европейските въпроси с Дания се характеризира като особено динамичен и 
ползотворен. Проведоха се консултации на ниво генерален директор по въпросите на 
ЕС в МВнР (2 ноември 2011 г.), които утвърдиха предпоставките за сътрудничеството 
между  двете  страни  по  основни  приоритети  на  датското  председателство  – 
многогодишната  финансова  рамка  на  ЕС  (2014-2020),  въпросите  на  икономическото 
управление на ЕС. 

Двустранното  сътрудничество  с  Норвегия  продължи  да  се  развива  и  задълбочава  в 
контекста на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм. След 
успешното  договаряне  и  подписване  на  меморандумите  за  изпълнение  на  двата 
механизма през втория програмен период (2009-2014), през втората половина на 2011 
г. успешно приключи процесът на номиниране на програмните оператори от българска 
страна във всеки от приоритетните сектори за сътрудничество по двата механизма.

Приключи  успешно  вътрешно  ведомствената  процедура  за  съгласуване  на 
кандидатурата на исландската гражданка Сигридур Ингварсдотир за почетно (нещатно) 
консулско длъжностно лице на Р България в Исландия. Решението на Министерския 
съвет за назначаването й бе подготвено за включване в дневния ред на заседанията на 
МС в началото на 2012 г.

МВнР подпомогна организирането на визитата на министъра на външните работи Н. 
Младенов в Швеция през януари 2011 г. и в Дания – през февруари. През февруари 
2011  г.  принос  бе  оказан  и  за  реализирането  на  посещението  на  министъра  на 
отбраната в Швеция. 

Работното  посещение  в  София  на  министър-председателя  на  Кралство  Швеция 
Фредрик Райнфелд /21 ноември 2011 г. / бе ярък израз на политическа подкрепа за 
засилващия  се  интерес  на  шведския  бизнес  към  нашата  страна,  в  това  число  на 
световноизвестни  глобални  шведски  марки  (IKEA,  H&M).  То  изигра  роля  за 
утвърждаване  на  доверието  и  високата  оценка  за  последователните  действия  на 
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българското  правителство  за  гарантиране  на  финансова  стабилност,  както  и  за 
консолидиране на шведската позиция на подкрепа за присъединяването на България 
към Шенгенското пространство и недопускане на обвързването на този въпрос с други 
политики и процеси в ЕС.

На  5  декември  2011  г.  в  София  се  осъществи  работно  посещение  на  министър-
председателката на Кралство Дания Хеле Торнинг-Смит. То създаде предпоставки за 
изграждане  на  близки  работни  контакти  между  министър-председателите  на  двете 
страни  и  взаимно  разбирателство  по  централните  приоритети  на  Датското 
председателство на ЕС. От датска страна бе изразено разбиране към лансираната от 
българското правителство позиция за въвеждане на стимули за държавите-членки на 
ЕС, които водят последователна политика на финансова дисциплина, чрез намаляване 
на прага на национално съфинансиране по европейските проекти. Датската министър-
председателка  препотвърди  последователната  подкрепа  на  Дания  за 
присъединяването на България към Шенген.

По време на посещението  на  вицепремиера  и  министър  на  вътрешните  работи  г-н 
Цветан  Цветанов  във  Финландия /17  ноември 2011 г.   бяха  разгледани въпроси  от 
двустранното  сътрудничество  в  правоохраната  и  вътрешните  работи,  включително 
българско  предложение  за  сътрудничество  в  областта  на  граничния  контрол, 
представен  е  напредъкът  на  България  и  подготовката  й  за  членството  в  Шенген, 
политиката на българското правителство в сектора „сигурност”.

Великобритания

Двустранните отношения с Великобритания се развиваха в контекста на утвърденото 
активно  взаимодействие  по  европейските  и  регионални  въпроси,  с  особен  акцент 
върху политическото сътрудничество по въпросите на региона на Западните Балкани. 
Взаимното идентифициране на двете страни като важни партньори по проблематиката 
на  Западните  Балкани  способства  за  създаване  на  предпоставки  за  пренасяне  на 
съществуващата политическа динамика в областта на политиката на ЕС към Северна 
Африка  и  Близкия  изток,  включително  в  контекста  на  инициативата  „Софийска 
платформа”.

МВнР  съдейства  за  провеждането  на  следните  визити:  29  март  2011  г.-министър 
Младенов участва в Международната конференция по Либия в Лондон, организирана 
от  британското  правителство;  януари  2011  г.  –  посещение  на  заместник  министър-
председателя Симеон Дянков във   Великобритания; 30 януари – 2 февруари 2011 г. - 
посещение във Великобритания на министъра по управление на средствата от ЕС г-н 
Томислав  Дончев;  20-22  март  –  посещение  в  Лондон  на  заместник  министър-
председателя и министър на вътрешните работи г-н Цветан Цветанов; 9 март 2011 г. - 
министърът на образованието Сергей Игнатов посети Лондон за участие в инициатива 
на посолството на Република България в Лондон  - Ден на българските студенти. 
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Развитието  на  двустранните  отношения  с  Обединеното  Кралство  Великобритания  и 
Северна Ирландия запази възходящия си темп. Очакват се отговори на отправените от 
българска страна покани за посещения до министър-председателя на Великобритания 
Дейвид  Камерън  и  до  държавния  секретар  по  външните  работи  и  въпросите  на 
Общността  Уилям  Хейг.  България  и  Великобритания  си  сътрудничат  по  въпроси  от 
международен характер. Отличен пример е работата в рамките на Контактната група 
по Либия; Предстои  откриване на Български културен институт в Лондон до края на 
2011 г.; 

Ирландия

На 31  март  –  2  април  2011  г.   Симеон Дянков,  заместник  министър-председател  и 
министър на финансите, посети Дъблин, където в рамките на среща с новоизбрания 
министър-председател  на  Ирландия  Енда  Кени  официално  връчи  покана  за  негово 
посещение  в  България.  Постигнатата  договореност  за  предоставяне  на  българска 
експертиза  и  съдействие  по  време на предстоящото  ирландско председателство  на 
ОССЕ през 2012 г.

На  22-23  ноември  2011  г.  бе  организирано  работно  посещение  на  министър 
Николай Младенов в Ирландия. Българската страна положи целенасочени усилия за 
постигане  на  реални  резултати  за  промяна  на  разрешителния  режим  за  достъп  на 
български граждани до пазара на труда.  Въпросът бе разглеждан многократно и на 
различни нива, с което бяха създадени условия за неговото прагматично обсъждане. С 
визитата на министъра на външните работи Николай Младенов проблемът бе поставен 
на политическо равнище и кристализира възможността, залегнала като долен праг на 
българското искане – постепенното и поетапно облекчаване на разрешителния режим 
за  българи  за  достъп  до  пазара  на  труда.  Бяха  конкретизирани  параметрите  по 
постигната  важна  политическа  договореност  за  тясно  сътрудничество  в  рамките  на 
ирландското председателство на ОССЕ през 2012 г.  и бяха представени българските 
позиции по Шенген и други външнополитически приоритетни въпроси.

Централно-европейската инициатива (ЦЕИ)

През 2011 г. МВнР взе активно и съдържателно участие в мероприятията, проведени в 
рамките на сръбското председателство на ЦЕИ. Български представители взеха участие 
в  заседанията  на  Комитета  на  националните  координатори  на  ЦЕИ  в Белград 
/февруари/,  Лондон /април/,  Виена /май/,  Триест /юни/,  Рим /октомври/  и Белград 
/ноември/.

На 13 май 2011 г. за участие в срещата на аграрните министри в Белград бе делегация, 
водена  от зам.министър на земеделието и храните  г-н Георги Костов.

На срещата на министрите на външните работи на страните – членки на ЦЕИ на 10 юни 
2011 г. в Триест България бе представена от зам.-министър Константин Димитров. На 
годишната среща на правителствените ръководители, проведена на 4 ноември 2011 г. 
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в  Белград  участва  българска  делегация,  ръководена  от  министъра  на  икономиката, 
енергетиката и туризма г-н Трайчо Трайков.

Бе  оказано  пълно  съдействие  на  представители  на  МИЕТ  за  успешно  участие  в 
организирания през ноември 2011 г. в Белград Бизнес форум.

Участието на България в ЦЕИ допринесе за издигане на авторитета на страната като 
деен регионален партньор; за задълбочаване на сътрудничеството на ЦЕИ с другите 
регионални организации /АЙИ, ЧИС, СРС/ и участие в макро-регионалните стратегии на 
ЕС. 

Одобрени са два български проекта и са предвидени за съфинансиране от ЦЕИ 25 000 
евро  -  българско  предложение  за  провеждане  на  Курс  срещу  расизма,  расовата 
дискриминация и ксенофобията през октомври в Унгария, за което ЦЕИ отпусна 5 000 
евро и организиране от Дипломатическия институт към МВнР на двугодишна програма 
на тема „Западните Балкани – по-близо до ЕС”, за което бяха гласувани 20 000 евро от 
финансираната от Австрия ноу-хау обменна програма. 

Международна организация на франкофонията (МОФ)

България  продължи  активната  си  работа  във  франкофонските  организации  и  през 
отчетния период с аргументирани позиции в институционалния и политически дебат на 
МОФ  на  Срещата  на  най-високо  равнище  /Монтрьо,  Швейцария,  октомври  2010/, 
добро  усвояване  на  средства  по  франкофонските  програми,  провеждане  на 
конференции със съдействието на МОФ по ключови проблеми /регионален колоквиум 
за  свобода  на  словото  и  регулиране  на  медиите,  София,  май  2011/,  успешно 
функциониране  на  двата  основни  франкофонски  института  у  нас  /Института  за 
администрация  и  управление-ИФАГ  и  Франкофонския  център  Централна  и  Източна 
Европа  –  КРЕФЕКО/.  България  бе домакин на регионалната  среща на националните 
координатори от страните на ЦИЕ, участва активно и в общото им съвещание в Париж и 
защити  проектите,  отредени  за  региона.  Достойно  бе  участието  на  страната  във 
франкофонските инстанции – 81-а (юли)  и 82-а (декември) сесия на Постоянния съвет 
на Франкофонията, както и на 27-та сесия на Министерската конференция (1.12.2012 г.) 
На  практика  страната  бе  говорител  на  региона  на  тези  инстанции  и  настоя  при 
реформата и свиването на бюджетите програмите за ЦИЕ да не бъдат накърнени, което 
се възприе. В София бе организиран втори международен колоквиум върху френския 
език, с което бе подчертана ролята на страната ни за консолидирането на неговите 
позиции.  За  същото  съдейства  и  изпълнението  на  подписания  през  2010  г. 
Меморандум  в  рамките  на  Програмата  за  френския  език  в  дипломацията  и 
международната  администрация.  Активизира  се  и  групата  на  Франкофонските 
посланици,  създадена  през  м.  май,  което  допринесе  за  повишен  интерес  към 
франкофонското сътрудничеството между страните.  Всичко това потвърди ролята на 
България  на  фактор за  интензивната  франкофонска динамика в региона на ЦИЕ.  За 
последното  свидетелства  и  изразената  от  страна  на  Университетската  агенция  на 
Франкофонията  воля  Франкофонският  цифров  център  в  София  да  стане  антена  за 
страните от Западните Балкани.
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Страни от Северна и Южна Америка

През  отчетния  период  България  продължи  да  отдава  приоритетно  значение  на 
развитието на двустранните отношения със САЩ. Запазена бе високата динамика на 
политическия  диалог.  Осъществените  редица  посещения  на  високо  равнище 
препотвърдиха  стратегическия  характер  на  партньорството.  Продължи интензивният 
обмен на мнения по широк кръг външнополитически теми и въпроси на сигурността, 
сред  които  европейската  и  евро-атлантическата  перспектива  пред  страните  от 
Западните  Балкани,  мисията  в  Афганистан,  промените  в  Близкия  изток  и  Северна 
Африка,  европейската  енергийна  сигурност,  сътрудничеството  в  рамките  на  НАТО и 
перспективата пред Алианса на основата на новата Стратегическа концепция. 

В рамките на сътрудничеството в областта на отбраната продължи провеждането на 
двустранни  политико-военни  консултации.  Допълнителен  тласък  бе  даден  на 
сътрудничеството между правоохранителните институции на двете страни. Разширени 
бяха  възможностите  за  развитите  на  търговско-икономическите  отношения  и  бяха 
създадени  условия  за  привличането  на  нови  американски  инвестиции  в  ключови 
сектори  на  българската  икономика  и  енергетика.  Българската  страна  продължи  да 
поставя  последователно  въпроса  за  включването  на  България  в  Програмата  за 
безвизово пътуване на САЩ и необходимостта от сключването на спогодба за социално 
осигуряване между двете страни.

Динамиката  на  отношенията  с  Канада  и  страните  от  Латинска  Америка  получи  нов 
тласък.

Представител на МВнР редовно и активно участваше в заседанията на работните групи 
COLAT и COTRA на Съвета формат Столици и в Срещите на старшите служители ЕС-ЛАК
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Съединени американски щати 

Организирано бе  Посещение на министъра на външните  работи Николай Младенов 
във Вашингтон (27-29 април). В рамките на визитата министър Младенов проведе 
срещи  с  високопоставени  служители  в  Съвета  за  национална  сигурност  и 
Държавния  департамент  на  САЩ:  г-жа  Елизабет  Шерууд-Рандал,  специален 
помощник  на  президента  и  старши  директор  по  европейските  въпроси,  г-н 
Даниел  Шапиро,  съветник  на  президента  по  въпросите  на  Близкия  изток,  г-н 
Джеймс Стайнберг, заместник-държавен секретар, г-н Уилям Бърнс, помощник-
държавен секретар по политическите въпроси. Основни теми на разговорите бяха 
обстановката в Близкия изток и Северна Африка, с акцент върху Сирия, Либия и 
Йемен,  БИМП,  енергийната  сигурност,  плановете  за  изграждане  на  ПРО, 
предизвикателствата пред Западните Балкани. 

Проведени  бяха  срещи  с  представители  на  влиятелни  американски  еврейски 
организации:  с  г-н  Даниел  Мариашин,  изпълнителен  вицепрезидент  на  Б’най 
Б’рит Интернешънъл, както и с ръководството на организацията AIPAC (American 
Israel Public Affairs Committee).

На 28 април министър Младенов бе почетен гост на годишната среща на Американския 
еврейски комитет -  AJC Global  Forum 2011.  В  рамките на визитата  българският 
външен министър и президентът на Националния демократически институт Кенет 
Уолък, подписаха Меморандум за разбирателство, който задава нови параметри 
на  сътрудничеството  между  Министерството  на  външните  работи  и 
американската неправителствена организация.

В рамките на посещението на министъра на външните работи Николай Младенов в Ню 
Йорк за участие в 66-та сесия на Общото събрания на ООН (18 - 26 септември) се 
проведоха  срещи  с  ръководителите  на  основните  еврейски  организации, 
базирани в САЩ. Сред участниците бяха Абрахам Фоксман – президент на ADL, 
Даниел Мариашин – президент на Б’най Б’рит, Давид Харис – президент на AJC, 
Ричард  Стоун  –  президент  на  Конференцията  на  президентите  на  основните 
еврейски организации. 

Министър Младенов и началникът на кабинета на министър-председателя г-жа Румяна 
Бъчварова  взеха  участие  в  официалното  представяне  на  съучредената  от 
президентите  на  САЩ  и  Бразилия  инициатива  „Партньорство  за  открито 
управление”.  Общо 39 държави,  сред които и  България,  се присъединиха към 
инициативата  и  поеха  ангажимент  да  разработят  с  участието  на  гражданското 
общество планове за действие за постигане на целите на инициативата.

Министър  Младенов  взе  участие  в  традиционната  Балканска  лидерска  среща, 
организирана от Федерацията на балканско-американските асоциации (FEBA) и 
изнесе слово за предпоставките за обединение на Балканите.
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Посещение на  министъра на външните  работи  Николай Младенов в Ню Йорк (2– 4 
ноември).  В  рамките  на  визитата  министър  Младенов  проведе  среща  с 
представители на Клуба на младите български професионалисти и студенти от Ню 
Йорк. Обявено бе приоритетно осигуряване на средства за ремонт и откриване на 
малък културен център към ГК-Ню Йорк, където ще се помещават българските 
училища  и  ще  се  организират  различни  културни  мероприятия.  Министър 
Младенов  посети  ателието  на  световно  известния  български  художник  Хубен 
Черкелов,  към  който  отправи  покана  за  организиране  на  изложба  в 
представителните салони на МВнР през 2012 година.

 Посещения на ниво заместник министър-председател:

Посещение на заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи 
Цветан Цветанов (7 –11 ноември). В рамките на визитата бяха проведени срещи с Ерик 
Холдър,  главен прокурор и министър на правосъдието на САЩ, Джанет Наполитано, 
секретар на Департамента по вътрешна сигурност на САЩ, Робърт Мълър, директор на 
Федералното бюро за разследване, Марк Съливан , директор на Сикрет Сървис, Стейша 
Хилтън, директор на U.S. Marshals Service, Уилям Браунфийлд – помощник-държавен 
секретар  на  САЩ  по  въпросите  на  наркотиците  и  правоохраната,  Джон  Бренън  – 
съветник  на  президента  Обама  по  въпросите  на  вътрешната  сигурност  и 
контратероризма, Хауърд Шмидт – специален помощник на президента и координатор 
на САЩ по киберсигурност 

Посещение на  заместник министър-председателя  и  министър на  финансите  Симеон 
Дянков  в  САЩ  (27  февруари  –  6  март  2011  г.).  Проведени  бяха  работни  срещи  и 
публични  изяви,  на  които  бяха  представени  регионалната  роля  на  България, 
финансовата стабилност на страната и възможностите за нови инвестиции. Състояха се 
срещи и с представители на българската общност в Орландо, Форт Лодърдейл и Палм 
Бийч,  както  и  с  настоятелствата  на  български  училища  и  църкви.  В  Харвардския 
университет  министър  Дянков  направи  изказване  за  финансовата  стабилност  на 
България. В рамките на посещението си във Вашингтон той изнесе публична лекция във 
фондация „Херитидж”, проведе среща с регионалния директор на Световната банка за 
България  Питър  Харолд  и  бе  специален  гост  на  официалния  прием  по  повод 
Националния празник 3-ти март.

Посещение на  заместник министър-председателя  и  министър на  финансите  Симеон 
Дянков в САЩ (5 – 8 април 2011 г.). Проведени бяха срещи с българските общности в 
Сан Диего, Лос Анжелис, Филаделфия и Ню Йорк. В Ню Йорк министър Дянков изнесе 
лекция  в  Колумбийския  университет  на  тема  „Финансова  стабилност  и  промени  в 
конституцията”,  а  във  Филаделфия  участва  в  международна  конференция  на  тема 
„Глобалният риск – перспективи и възможности”.

 Посещения на членове на кабинета:

Посещение  в  Чикаго  на  министъра  на  образованието,  младежта  и  науката  Сергей 
Игнатов (28 април – 2 май 2011 г.) и на заместник-председателя на НС Георги Пирински 
(29 април – 1 май). Посещенията бяха във връзка с проведения Форум на българските 
училища  и  подкрепящите  ги  организации  в  САЩ  на  тема  „Мястото  и  ролята  на 
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българските  общности  в  САЩ  за  запазване  на  родния  език  и  националното 
самосъзнание”,  с  организатори  Първо  българско  лицензирано  училище  „Джон 
Атанасов”  в  Чикаго  и  Асоциацията  на  българските  училища  в  чужбина  (АБУЧ). 
Министър Игнатов и г-н Пирински взеха участие и в традиционния фестивал “Български 
дни  в  Чикаго  –  пролет  2011”,  организиран  от  Българо-американската  асоциация.  В 
рамките  на  дискусионната  сесия  те  отговориха  на  множество  въпроси,  свързани 
основно с проблемите на българите зад граница.

Посещение на министъра на здравеопазването д-р Стефан Константинов в Ню Йорк за 
участие в 66-та сесия на Общото събрание на ООН (18-26 септември).  В рамките на 
посещението министър Константинов проведе срещи с български лекари и здравни 
специалисти,  работещи  в  Ню  Йорк.  На  срещата  бяха  направени  предложения  за 
конкретни проекти за сътрудничество с български здравни заведения и американски 
институции. 

Посещение на зам.-министъра на отбраната г-жа Августина Цветкова за провеждане на 
двустранни  консултации  в  областта  на  отбраната  (18  –  21  юни  2011 г.).  Участие  в 
делегацията  взеха  комодор  Георги  Фиданов,  директор  на  дирекция  „Стратегическо 
планиране” в Министерството на отбраната, бригаден генерал Румен Радев, заместник-
началник на Военновъздушните сили и полковник Николай Доцев. От американската 
страна  в  разговорите  участваха  помощник-секретарят  по  отбраната  посланик 
Александър  Вършбоу  и  зам.-помощник  секретарят  по  отбраната  за  Европа  и  НАТО 
Джеймс Таунсенд. 

Заместник-министър Цветкова проведе срещи в Държавния департамент с г-жа Елън 
Таушер, заместник-държавен секретар по контрол на въоръженията и международната 
сигурност и с г-жа Мари Йованович, заместник-помощник държавен секретар в Бюрото 
за европейски и евразийски въпроси. В Конгреса зам.-министър Цветкова се срещна с 
председателя  на  Комисията  за  ветераните  от  войните  и  член  на  Комисията  по 
въоръжените  сили  в  Камарата  на  представителите  Джеф  Милър  (Р-Флорида)  и  със 
съпредседателя на Групата за приятелство с България конгресмен Джо Уилсън (Р-Южна 
Каролина).

Посещение  на  д-р  Тодор  Чобанов,  заместник-министър  на  културата  в  САЩ  (27 
февруари – 4 март). Цел на визитата бе проучване на възможностите за организиране 
на пътуваща изложба на Тракийските съкровища в САЩ. Проведени бяха срещи с г-жа 
Лин Роджерсън, президент на Art Services International, с представители на Института 
„Смитсониън”,  Вашингтон  и  музея  „Метрополитън”,  Ню Йорк,  с  вицепрезидента  на 
Американската асоциация на звукозаписната индустрия Нийл Туркивиц, с експерти от 
ФБР по разкриване на кражби и незаконен трафик на културни ценности и др.

Посещение  на  г-н  Веселин  Вучков,  заместник-министър  на  вътрешните  работи  за 
участие  в  семинар  по  гранична  сигурност  и  трансгранично  сътрудничество  при 
противодействието на трафика на хора (16 - 19 декември).

Посещение  на  заместник-министъра  на  образованието,  младежта  и  науката  Петя 
Евтимова в Ню Йорк по линия на Американската търговска камара (15 – 22 октомври).

149



 Други посещения и събития:

Посещение на г-жа Моника Панайотова, председател на Комисията по европейските 
въпроси и контрол на европейските фондове в НС за участие във форум, организиран 
от CEPA - Center for European Policy Analysis (2-5 май).

Съвместна обиколка (road show) на посланик Елена Поптодорова и посланик Джеймс 
Уорлик  в  няколко  американски  града  за  представяне  възможностите  за  бизнес  и 
инвестиции в България (16-20 май 2011 г.). 

По време на обиколката  под  надслов  “САЩ-България:  изграждане  на  мостове  чрез 
бизнеса”  бяха  осъществени,  както  индивидуални  срещи,  така  и  кръгли  маси  с 
представители  на  деловите  среди  в  Чикаго  (Илинойс),  Хюстън  (Тексас),  Финикс 
(Аризона) и Сан Франсиско (Калифорния). Във всеки един от тези градове посланиците 
имаха срещи и с българската общност. 

Посещение на  посланик  Елена  Поптодорова  в  Денвър,  Колорадо  (11  март  2011  г.). 
Посещението  бе  в  продължение  на  установеното  отлично  сътрудничество  между 
България  и  библиотеките  на  щата  Колорадо  чрез  проекта  „The  American  Bulgarian 
Library  Exchange”.  Обсъдени бяха  възможностите  за  по-нататъшното  сътрудничество 
между библиотеки в България и Колорадо.

Посещение на  посланик  Елена  Поптодорова  в  Сиатъл  (21  и  22  май).  Проведена  бе 
среща с директора по глобалните библиотечни проекти на фондацията „Бил и Мелинда 
Гейтс”  Дебора  Джейкъбс  и  ръководителя  на  програмата  за  България  Сири  Осуалд. 
Посланик Поптодорова връчи благодарствено писмо от министъра на външните работи 
Николай  Младенов  и  обсъди  възможностите  за  продължаване  на  проекта  след 
неговото  приключване.  Посланик  Поптодорова  участва  и  в  традиционния  събор  на 
българската общност от района на Сиатъл по повод 24 май. 

Посещение на д-р Соломон Паси, бивш министър на външните работи на България (6 
януари).  Посещението на д-р Паси бе по повод негово участие във Форум за млади 
лидери „Бъдещето на американската външна политика: възраждането на „меката” сила 
и културната дипломация?”. Международната конференция се проведе в Германския 
Фонд „Маршал” на САЩ и беше организирана от Института за културна дипломация в 
Берлин (Institute for Cultural Diplomacy, Berlin), с подкрепата на Атлантическия клуб в 
България.  Посланик Поптодорова също участва във форума с изказване на тема „ЕС, 
НАТО и САЩ – основи на българската външна политика”. 

Посещение на г-н Костадин Язов, зам.-ръководител на Постоянната делегация на НС в 
ПА НАТО за участие в програма по линия на Комитета по отбрана и сигурност на ПА 
НАТО (31 януари - 4 февруари).

Посещение  на  управителя  на  БНБ  Иван  Искров  за  участие  в  Годишната  среща  на 
бордовете на директорите от групата на Световната банка и МВФ (23 - 25 септември).

Посещение  на  началника  на  отбраната  генерал  Симеон  Симеонов  за  участие  в 
официална церемония по сдаване и приемане на длъжността Председател на комитета 
на обединените щабове на САЩ. (30 септември).
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Посещение  в  САЩ  на  проф.  д-р  Цветана  Каменова,  кандидат  за  съдия  в 
Международния съд в Хага (21 - 27 март 2011 г.).

Проф. Каменова участва в годишната среща на American Society of International Law и 
изнесе и лекция пред студенти от Католическия университет на Америка.

Посещение на г-н Веселин Иванов, и.д. директор на служба „Военна информация” (30 
ноември - 1 декември).

Посещение на г-н Цветлин Йовчев, съветник на министър-председателя по въпроси на 
националната сигурност (8 - 9 декември).

- Посещения на представители на американската администрация в България

Посещение  на  делегация  от  конгресмени,  водени  от  конгресмен  Джо  Уилсън, 
председател на Групата за приятелство с България в Конгреса, за участие в пролетната 
сесия на ПА НАТО (27-30 май, Варна); Посещение на генерал-лейтенант Марк Хъртлинг, 
главнокомандващ сухопътните сили на САЩ в Европа (юни).; Посещение на г-н Майкъл 
Мороу, директор на Офиса за Централна Европа и Дара Йън, референт за България в 
ДД  (септември).;  Посещение  на  съдия  Барбара  Ротстийн,  директор  на  Федералния 
съдебен център (септември).; Посещение на Марк Съливан, директор на Сикрет Сървис 
(октомври).;  Посещение  на  г-жа  Мари  Йованович,  заместник-помощник  държавен 
секретар в Бюрото за Европа и Евразия на ДД (ноември).; Посещение на генерал Марк 
Уолш III, командващ военновъздушните сили на САЩ в Европа (ноември).; Посещение 
на Рей Мейбъс, секретар на военноморските сили на САЩ (ноември).; Посещение на 
Робърт  Мълър,  директор  на  ФБР (декември).;  Посещение на  г-жа Роуз  Готeмьолър, 
помощник-държавен секретар по контрол на въоръженията, верификации и спазване 
на  международните  договорености  (декември).  Посещение  на  генерал  Джеймс 
Джоунс, бивш съветник по националната сигурност на президента Обама (20 януари 
2009 – 8 октомври 2010 г.), бивш Върховен командващ на Съюзните сили в Европа и 
главнокомандващ Силите на САЩ в Европа (юли).

Канада

МВнР оказа съдействие за посещението на г-н Вежди Рашидов, министър на културата 
за  получаване  на конфискувани при нелегален внос  антични монети  и  други 
ценности с произход от българските земи (09 – 13 юни).

На 10 юни на тържествена церемония, в присъствието на Ирина Бокова,  канадската 
страна  предаде  на  министър  Рашидов  21  000  антични  монети  и  други  артефакти  с 
произход  от  българските  земи.  В  рамките  на  визитата  бяха  проведени  срещи  с 
представители на канадските културни институции, генералния директор на ЮНЕСКО 
Ирина Бокова,  бяха посетени културни и образователни организации на българите в 
Канада.

Запазено бе равнището на  динамичния политически диалог  със САЩ. Затвърден бе 
стратегическият  характер  на  двустранните  отношения  и  ангажиментът  на  САЩ  към 
България. Очертани бяха нови възможности за задълбочаване на сътрудничеството в 
областта  на  отбраната;  Сътрудничеството  между  правоохранителните  органи  на 
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България и САЩ се утвърди като ключов стълб на двустранните отношения; Потърсени 
бяха допълнителни възможности за развитие на търговско-икономическите отношения 
и сътрудничеството в областта на енергетиката и инвестициите; Продължиха усилията 
за включване на България в Програмата за безвизово пътуване на САЩ и сключване на 
Спогодба  за  социална  сигурност;  Получена  бе  висока  оценка  от  страна  на  САЩ  за 
ангажимента на България в подкрепа на процесите на преход в държавите от Близкия 
изток  и Северна Африка;  Задълбочени бяха отношенията  с  американските еврейски 
организации; Продължиха усилията за издигане равнището на политическия диалог с 
Канада;  Продължи  отличното  сътрудничество  с  канадската  страна  за  връщане  на 
незаконно  изнесени  антики  от  България;  Съгласуван  бе  текстът  на  Спогодба  за 
социална сигурност между България и Канада. Продължиха последователните усилия 
за отпадане на визовия режим за български граждани при пътуванията им до Канада.

Латинска Америка и Карибски страни

Доминика

През м. април 2011 г. бяха установени дипломатически отношения с Доминиканската 
общност  (Доминика).  През  м.  септември  2011  г.  е  договорено  с  ПП  на  Република 
Тринидад и Тобаго към ООН и са дадени указания на ПП в Ню Йорк за подписване на 
съвместно  комюнике  за  установяване  на  дипломатически  отношения  с  Тринидад  и 
Тобаго.

Бразилия 

През  м.  октомври  2011  г.  президентът  на  Федеративна  република  Бразилия  Дилма 
Русеф  осъществи  двудневно  държавно  посещение  в  България.  Подписани  са 
Междуправителствено  споразумение  за  икономическо  сътрудничество  и  Съвместна 
декларация  за  сътрудничество  в  областта  на  информационните  технологии  и 
комуникациите. Проведен е Българо-бразилски бизнес-форум.

Първото държавно посещение на бразилски президент у нас и първо посещение на 
президента  Дилма  Русеф  в  страна  от  Европа  бележи  нов  етап  на  активизиране  на 
двустранните  отношения.  Постигнати  са  конкретни  договорености  в  различни 
стратегически  сектори  на  икономиката;  Подписани  са  двустранни  документи  с 
Федеративна  република  Бразилия:  Междуправителствено  споразумение  за 
икономическо сътрудничество и Съвместна декларация за сътрудничество в областта 
на информационните технологии и комуникациите;

Мексико

МВнР  подпомогна  осъществяването  на  посещението  в  Мексико  на  заместник 
министър-председателя  и  министър  на  вътрешните  работи  Цветан  Цветанов  (април 
2011  г.).,  който  взе  участие  в  28-та  Международна  конференция  за  контрол  на 
наркотични вещества и проведе двустранна среща с г-н Хенаро Гарсия Луна, министър 
на обществената сигурност на Мексико.

В  напреднал  етап  са  преговорите  между  България  и  Мексико  по  проектите  на 
Спогодбата  за  сътрудничество  в  областта  на  борбата  срещу  незаконния  трафик  на 
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наркотични  вещества  и  прекурсори,  и  свързаните  с  тях  престъпления,  както  и  на 
Меморандум за полицейско сътрудничество между двете държави. 

През отчетния период бяха предприети необходимите мерки и действия в изпълнение 
на ПМС № 272 от 19.11.2010 г. и за оптимизиране на нашите имоти в Мексико.

 Бразилия

След първото посещение на бразилски външен министър в историята на двустранните 
ни  отношения  (юни  2010  г.)  и  посещението  в  Бразилия  на  министър-председателя 
Бойко Борисов и придружаващите го министри на външните работи и на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията (28 декември-2 януари 2011 г.) по повод 
встъпването в длъжност на президента Дилма Русеф, бе положено началото на нов 
етап  на  политическа  активност  и  партньорство  в  двустранните  отношения,  с  акцент 
върху търговията, инвестициите и обмена на технологии.

През м. септември 2011 г. се състоя посещение в България на министъра на външните 
работи ни Бразилия Антонио Патриота.

Аржентина

Посещение  в  Аржентина  на  г-жа  Ирина  Велкова,  началник  на  кабинета  на 
вицепремиера  и  министър  на  финансите  Симеон  Дянков,  както  и  г-н  Спас  Ташев, 
съветник  в  Политическия  кабинет,  за  участие  във  фестивала  “Буенос  Айрес  чества 
България”  (13-17  май).,  организиран  от  българско-аржентинска  фондация  и 
българското културнодружество “Иван Вазов” от гр. Берисо под патронажа на кмета на 
Буенос Айрес.

През м. септември 2011 г.в СУ “Св. Климент Охридски”, с активното участие на МВнР, 
бе  проведена  българо-аржентинската  конференция,  посветена  на  успешното  ни 
съвместно сътрудничество на Южния полюс, и бе открита изложбата “Изкуството на 
Антарктида”.

През м.  октомври 2011 г.  посещение в България осъществи г-жа Норма Насимбене, 
помощник  секретар  по  външната  политика  в  Министерството  на  външните  работи, 
международната търговия и вероизповеданията на Република Аржентина. Проведени 
са политическиконсултации и е осъществен на преглед на състоянието и перспективите 
на развитие на двустранните  отношения.  В  МВнР е открита  документална изложба, 
посветена на 80-годишнината от установяването на дипломатически отношения между 
България и Аржентина. Представен е танцовият спектакъл “Бежанци” с хореография на 
Нешка Робева.

През  м.  декември  2011  г.  българска  делегация,  водена  от  г-жа  Румяна  Бъчварова, 
началник  на  Кабинета  на  Министър-председателя,  посети  Аржентина  по  повод 
церемонията  за  встъпване  в  длъжност  на  президента  на  Република  Аржентина 
Кристина  Фернандес  де  Киршнер  и  присъства  на  откриването  на  изложбата 
“Съвременна българска графика” в Културния център “Реколета” в Буенос Айрес.
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Успешни културни прояви с български филмови и театрални творби бяха осъществени 
със съдействието на посолствата в Чили и Аржентина - участие на театър „Кредо” на 
международния  театрален  фестивал  „Сантяго  а  мил”  в  Чили  (м.  януари  2011  г.), 
прожекция  на  български  филми  в  традиционните  седмици  на  франкофонията, 
координирани през т. г. от посолството на България в Сантяго, българско участие в VIII–
то издание на Европейското кино в Буенос Айрес и др.

Организираните  съвместно  с  аржентинската  страна  3  различни  изложби:  две  в 
България  и  една  в  Аржентина,  проведеният  фестивал  на  България  в  Буенос  Айрес, 
участията  в  кинофестивали,  както  и  театралните  постановки  на  театър  “Кредо”в 
Аржентина  и  Чили,  допринасят  за  опознаване  на  приятелските  народи,  за 
популяризиране на културата на нашите географски отдалечени страни.

Венесуела и Чили

В изпълнение на ПМС № 190 от 4.07.2011 г. беше открита процедура за закриване на 
дипломатическите мисии на Република България във Венесуела и Чили. Закриването на 
посолството  във  Венесуела  е  във  финален  етап,  а  на  Чили  е  забавено  поради 
предстоящата  Среща на  държавните  и  правителствени  ръководители  ЕС  –  СЕЛАК  в 
Сантяго.

По  обективни  причини  беше  отложено  провеждането  на  сесията  на  Смесената 
междуправителствена комисия с Боливарска република Венесуела и на политическите 
консултации  между  министерствата  на  външните  работи  на  България  и  Куба  на 
равнище заместник-министър.

Панама

Посещение в Панама на зам.-председателя на Народното събрание г-н Христо Бисеров, 
който взе участие в 124-та Асамблея на Интерпарламентарния съюз (м.април). 

Еквадор

Оказано бе съдействие по осъществяването на посещението на бившия министър на 
външните работи г-н Соломон Паси и придружаващата го бизнес делегация в Еквадор 
през  месец  април.  Делегацията  връчи  послание  от  българския  държавен  глава  до 
президента  Рафаел  Кореа.  На  проведените  срещи  с  членове  на  правителството  са 
обсъдени  въпроси  на  двустранното  търговско-икономическо  и  културно 
сътрудничество.

Коста Рика

Продължи активно работата с българската общност в страните от Латинска Америка. С 
цел активиране на институцията на почетните консулства, с РМС № 221 на 7.04.2011 г. 
за почетен консул на Република България в Република Коста Рика бе назначена г-жа 
Радка  Маринова  Върбанова.  Назначаването  на  почетен  консул  на  България  в  Коста 
Рика ще улесни контактите с българската диаспора в страната и Централна Америка, ще 
спомага  за  установяване  на  контакти  на  заинтересованите  лица  с  костарикански 
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институции и фирми,  ще популяризира  културата  и  икономическите  достижения на 
България;

Перу 

През м. декември 2011 г. с Решение № 885 на Министерския съвет г-н Даниел Тиенда 
Гонсалес-Мендиондо е одобрен за почетен консул на Република Перу в България със 
седалище в София и консулски окръг обхващащ територията на Република България. 
Назначаването на почетен консул на Перу в България ще спомогне за улесняване на 
контактите  между  фирми  и  граждани  на  двете  страни,  за  диверсифициране  и 
балансиране на търговския ни стокообмен с Перу, заемащ второ място сред страните 
от региона;

Хондурас

През м. август 2011 г. Националният исторически музей (НИМ) дари частица от Светия 
кръст на правителството на Хондурас, където живеят около 10 000 потомци на българи, 
един от които откри и нарече местна река на името на България. Делегация, водена от 
г-н Спас Ташев, съветник на вицепремиера Симеон Дянков, предаде дарението и връчи 
послания до президента и министъра на външните работи на Република Хондурас. Като 
повод за дарението се изтъква, че Хондурас е държава пример за толерантност.

Азия, Австралия и Океания

Важността  на  отношенията  с  държавите  от  Азиатско-тихоокеанския  регион  (АТР)  в 
българската  външна  политика  се  определя  от:  добрите  традиции  в  двустранното 
сътрудничество  и  потенциала  за  неговото  развитие  в  съвременните  условия, 
нарастващата  роля  на  региона  в  световната  политика,  икономика  и  финанси, 
задълбочаващите  се  интеграционни  процеси  в  Азия;  важното  място  на  АТР  по 
въпросите на световния мир и сигурност и справянето с глобалните предизвикателства, 
наличието на редица конфликти в региона. България развива връзките с държавите от 
АТР на основата на натрупания богат опит и в съзвучие с политиката на ЕС на активна 
ангажираност към региона. Полагат се усилия за оптимално и пълноценно участие в 
диалога  и  сътрудничеството  на  ЕС  с  АТР,  при  запазване  облика  и  приоритетите  на 
националната ни политика и двустранните механизми на сътрудничество. 

В двустранен план се работи за: поддържане и разширяване на двустранни контакти на 
различни равнища; създаване на благоприятни условия за увеличаване на българския 
износ и привличане на сериозни бизнес партньори и инвеститори; сътрудничество в 
културата  и  образованието;  актуализиране  на  договорно-правната  база;  търсене  на 
допирни  точки  по  международни  въпроси  и  осигуряване  на  подкрепата  за 
реализиране  на  основни  външнополитически  интереси  и  приоритети  на  България, 
напр. по кандидатурата на проф. Цветана Каменова за съдия в Международния съд в 
Хага. 

Положени бяха усилия за запазване на каналите за комуникация с „проблемни” страни 
от региона като Иран и КНДР. 
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Взето беше решение за предоставяне на хуманитарна помощ в размер на 60 000 евро 
за пострадалите от опустошителните наводнения в Пакистан от лятото на 2010 г. и на 
200 хил. лева за земетресението и цунами в Япония от март 2011 г. 

България, заедно с останалите държави-членки на ЕС, стана съавтор на резолюциите по 
правата на човека в Бирма/Мианмар, КНДР и Иран, а също така на резолюциите по 
правата  на  детето,  премахване  на  всички  форми на дискриминация  срещу жените, 
подкрепа на новите и възстановени демокрации. 

В  изпълнение  на  ПМС272/2010  бе  закрито  посолството  на  Р  България  в  Банкок, 
Тайланд.

Индия 

Организирано  бе  официално  посещение  в  Индия  на  председателя  на  Народното 
събрание  г-жа  Цецка  Цачева,  начело  на  представителна  делегация,  включваща 
народни  представители  и  министрите  на  здравеопазването  и  на  образованието, 
младежта и науката (ноември 2011).

Сключено  бе  споразумение  между  правителството  на  Република  България  и 
правителството на Република Индия за сътрудничество в областта на здравеопазването 
и  медицината;  Програма  за  сътрудничество  в  областта  на  науката  и  технологиите 
между правителството на Република България и правителството на Република Индия за 
периода 2011–2013 г.

Други събития: участие на български фирми в международни търговски изложения в 
Индия;  концерт  на  Йорданка  Христова  в  Делхи;  участие  с  български  филми  във 
Фестивала на европейското кино в Индия, както и в организирани от индийската страна 
международни филмови фестивали; участие с български филм и танцова програма в 
Седмицата на Франкофонията в Делхи; обмен на визити на учени за изпълнение на 
съвместни  научноизследователски  проекти  по  междуправителствената  Програма  за 
сътрудничество  в  областта  на  науката  и  технологиите;  участие  на  представители  на 
български държавни институции в курсове по Програмата на индийското правителство 
за техническо и икономическо сътрудничество (ITEC) за 2011 – 2012 г.;

Япония 

МВнР  подготви  реализирането  на  посещението  на  министър-председателя  Бойко 
Борисов в Япония (януари 2011 г.). Срещи на министрите на икономиката, енергетиката 
и туризма, на земеделието и храните и на културата с японските им омолози по време 
на премиерското посещение в Япония (януари 2011 г.).

Разменени бяха ноти за обмен в областта на културата,  образованието,  младежта и 
спорта; Споразумение за безвъзмездна помощ за театър „К. Кисимов”; Споразумение 
за арбитраж между БТПП и Японската асоциация за търговски арбитраж; Меморандум 
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за  разбирателство  между  Българския  енергиен  холдинг  и  корпорация  “Тошиба”; 
Съвместно заявление от министрите на икономиката на двете страни.

Други събития: участие на български филм в Европейския фестивал на киното в Токио; 
изложби на детски рисунки, концерти на български изпълнители в Япония; подписване 
на  споразумения  за  сътрудничество  между  УНСС  и  Университета  по  икономика  в 
Хирошима,  между  Националния  център  по  радиология  и  радиационна  защита  и 
Центъра по радиологични изследвания към Университета Хирошима; номиниране на 
български  кандидати  за  обучение  в  Япония  със  стипендии на  японското  просветно 
министерство,  благотворителни  концерти  на  български  изпълнители  в  Япония  за 
земетресението от март 2011 г., обмен на преподаватели по линия на споразумения 
между български и японски университети;

Китай 

Осъществено  бе  посещение  в  България  на  министъра  на  индустрията  и 
информационните технологии на КНР г-н Миао Вей (24 юни 2011 г.). и на г-н Сю Цайхоу, 
член на Политбюро на ЦК на ККП и зам.-председател на Централната военна комисия 
на КНР (септември 2011 г.). 

МВнР оказа съдействие за организирането на посещение на министъра на отбраната 
Аню Ангелов в Китай (декември 2011 г.).

През отчетния период бе сключен бе Меморандум за разбирателство и сътрудничество 
в  железопътния  транспорт  между  МТИТС  и  Министерство  на  железниците  на  КНР; 
Споразумение  за  сътрудничество  в  областта  на  информационните  технологии  и 
съобщенията. Подготвено за подписване Споразумение за премахване на изискването 
за  визи  за  притежателите  на  дипломатически  и  служебни  паспорти.  Осъществи  се 
обмен  на  студенти  по  линия  на  Споразумението  за  сътрудничество  между 
министерствата на образованието на двете страни.

Корея 

Подготвено бе осъществяването на визитата на министър-председателя на Република 
Корея  Ким  Хуанг-шик  в  България  (септември  2011  г.).   Съдействие  бе  оказано  за 
посещение на представители на Групата за приятелство с България на парламента на 
Република Корея у нас (май 2011 г.).

Сключени  бяха  Меморандум  за  разбирателство  за  сътрудничество  между  МТСП  и 
Министерството  на  заетостта  и  труда  на  Р  Корея  и   Споразумение  за  взаимно 
признаване  и  подмяна  на  националните  свидетелства  за  управление  на  моторни 
превозни средства.

Проведена бе първата сесия на Комитета за промишлено коопериране (март 2011 г.); 
откриване на Център за сътрудничество в областта на информационните технологии и 
провеждане на българо-корейски семинар в областта на електронното правителство 
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(март  2011  г.);  участие  в  международен  културен  фестивал  в  Република  Корея 
(септември 2011 г.). 

Осъществи се обмен на преподаватели по български и корейски език по Програмата за 
сътрудничество в  областта  на  образованието,  науката  и  културата  за периода 2010-
2013 г. (август и ноември 2011 г.).

Пакистан

Организирано бе посещение на министър Николай Младенов в Пакистан (януари 2011 
г.); Сключи се Споразумение за икономическо сътрудничество.

Монголия 

Посещение в Монголия на парламентарна делегация от представители на Групата за 
приятелство  с  Монголия  в  Народното  събрание  (септември  2011  г.).  Подписа  се 
Споразумение  за  освобождаване  от  изискването  за  виза  на  притежателите  на 
дипломатически и служебни паспорти.  Осъществи се обмен на студенти по линия на 
Програмата за сътрудничество в областта на културата, образованието и науката.

Индонезия

Посещение в Р България на делегация на почетния съвет на камарата на регионалните 
представители на Р Индонезия (декември 2011 г.).

Австралия 

Сключен  бе  договор  за  лиценз  на  Класификационната  система  AR-DRG  между 
Департамента  по  здравеопазване  и  застаряване  на  Австралийския  съюз  и 
Правителството  на  Република  България  (в  сила  от  1  февруари  2012  г.). 
Дипломатическата служба допринесе за представянето на България с информационен 
щанд в “Европейска улица” (февруари 2011 г.); и в Седмицата на Франкофонията (март 
2011 г.) в Австралия

Иран 

Бизнес делегация на Централната кооперативна палата на ИР Иран (януари 2011 г.) и на 
Иранската  палата  на  търговията,  промишлеността  и  мините  (февруари  2011); 
Договорено  е  Споразумение  за  сътрудничество  в  областта  на  стандартизацията; 
Споразумение за сътрудничество между кооперативите.  

Сингапур:  Съдействие  за  номиниране  на  представители  на  български  държавни 
институции  в  курсове  по  линия  на  техническото  и  икономическо  сътрудничество. 
Участие в ежегодния филмов фестивал на европейския филм; 

Филипини: участие на български филм в Европейския филмов фестивал в Манила;
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Участие във форуми

Министър Младенов участва в Срещата на министрите на външните работи на АСЕМ 
(Унгария, юни 2011 г.); 

Срещи на министър Младенов с министрите на външните работи на Япония (Токио, 
януари 2011 г.), Нова Зеландия (Берлин, април 2011 г.), Соломонови острови, Кирибати, 
Тувалу (Конференция на ООН за най-слабо развитите страни, Истанбул, май 2011 г.), 
Сингапур и Лаос (Министерска среща на АСЕМ, Унгария, юни 2011 г.), Република Корея 
(Ню Йорк, септември 2011 г.), Индия и Шри Ланка (Министерска среща за отбелязване 
на  50-годишнината  от  учредителната  среща  на  ДНС,  септември  2011  г.,  Белград), 
Монголия (Заседание на Съвета на министрите на ОССЕ, декември 2011 г., Вилнюс); 

България  бе  представена  и  в  Четвъртия  Демократичен  Форум  в  Бали  и   деветата 
Конференция за борба с тероризма по линия на АСЕМ (декември 2011 г.).

Други инициативи, в които МВнР оказа съдействие бе участие на студенти от Япония, 
Китай,  Индия, Виетнам, Монголия,  Р Корея в летните семинари по български език в 
София  и  Велико  Търново;  както  и  за  стартиране  на  проучвания  и  процедури  по 
назначаване  на  наши  почетни  консули  в  Република  Корея  (РМС  от  01.09.2011  г.; 
издадена  екзекватура  от  приемащата  страна  на  20.10.2011  г.),  Непал  (РМС  от 
12.05.2011;  издадена  екзекватура  от  приемащата  страна  на  22.08.2011),  Индия 
(Хайдерабад  –  РМС  от  17.11.2011;  издадена  екзекватура  от  приемащата  страна  на 
19.01.2012);  Бангладеш  (РМС  от  17.11.2011;  издадена  екзекватура  от  приемащата 
страна на 16.02.2012), Бангладеш,  Камбоджа, Австралия и Сингапур.

Многостранна дипломация

- Пълноценно използване на възможностите, произтичащи от участието на 
България в ООН 

- Задълбочаване  на  многостранното  сътрудничество  и  повишаване 
авторитета на международните организации и форуми, в които участва България

- Укрепване на международния мир и сигурност посредством реформиране 
и  укрепване  способността  на  Световната  организация  за  изработване  на  адекватни 
отговори  на  актуалните  проблеми  на  съвремието,  в  съответствие  с  определените  в 
Устава на ООН принципи и цели, доразвити в Заключителния документ от Срещата на 
най-високо равнище през 2005 г.  

- Повишаване ефективността на ЕС в дейността на ООН след влизането в 
сила на Договора от Лисабон.
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България  в ООН

Дипломатическата служба продължи да работи за издигане на авторитета на страната в 
рамките  на  ООН  и  нейните  специализирани  организации.  Като  страна,  споделяща 
необходимостта  от  изграждането  на  ефективно  многостранно  сътрудничество 
(мултилатерализъм),  България  продължи  да  подкрепя  усилията  на  международната 
общност, насочени към повишаване на ефективността на Организацията и укрепване 
на нейната централна роля в сътрудничеството и солидарността между държавите с 
цел  преодоляване  на  съвременните  предизвикателства  пред  мира  и  сигурността, 
икономическото и социално развитие. 

По покана на министър-председателя на Република България Бойко Борисов от 5 до 7 
май 2011 г. официално посещение в страната направи Генералният секретар на ООН 
Бан Ки-мун - първото посещение на действащ Генерален секретар на ООН в България 
за последните 27 години. По време на посещението ГС проведе двустранни срещи с 
министър-председателя  Бойко  Борисов,  с  председателя  на  НС  Цецка  Цачева,  с 
президента Георги Първанов и с министъра на външните работи Николай Младенов. ГС 
също  така  изнесе  лекция  в  СУ  „Св.  Климент  Охридски”  и  направи  изказване  в 
международната конференция „Софийска платформа”.  

Министърът  на  външните  работи  г-н  Николай  Младенов  бе  специален  гост  на 
юбилейната  50-та  среща  на  министрите  на  външните  работи  от  Движението  на 
необвързаните страни, която се проведе в Белград на 5 и 6 септември 2011 г.

Българска правителствена делегация,  ръководена министър Николай Младенов,  взе 
участие  в  откриването  на  66-та  редовна  сесия  на  Общото  събрание  на  ООН  през 
септември в Ню Йорк. 66-та сесия на ООН предостави добра възможност на високо 
политическо  равнище  да  бъдат  представени  приоритетите  на  българската  външна 
политика,  в  частност  по  отношение  на  ООН,  както  и  по  актуални  въпроси  като 
ситуацията  в  Либия,  Сирия,  Близкоизточния  мирен процес  и  др.  Проведените в Ню 
Йорк  двустранни  срещи  предоставиха  възможност  да  се  обсъдят  приоритетни  за 
нашата  страна  въпроси  с  широк  кръг  партньори  и  да  се  стимулира  развитието  на 
двустранните отношения с държави от Африка, Карибския басейн и Азия.

На 20 септември  2011  г.  в  Ню Йорк министър Николай Младенов  и  началникът  на 
кабинета  на  министър-председателя  г-жа  Румяна  Бъчварова  взеха  участие  в 
официалното  представяне  на  инициативата  „Партньорство  за  открито  управление”, 
която  има  за  цел  повишаване  на  прозрачността  и  отчетността  на  публичните 
институции и насърчаване на участието на гражданите в управлението.  България се 
присъедини  към  инициативата  и  пое  ангажимент  да  разработи  с  участието  на 
гражданското общество план за действие за постигане на целите на „Партньорство за 
открито управление”. 

Осигурено  бе  съдействие  за  участието  на  г-н  Стефан  Константинов,  министър  на 
здравеопазването,  в  Срещата  на  високо  равнище  за  превенцията  и  контрола  на 
незаразните болести (18-21 септември).

Министърът на външните работи Николай Младенов оглави делегация от МВнР, взела 
участие в Четвъртата конференция на ООН по най-слабо развитите държави (9-13 май 
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2011  г.,  Истанбул,  Турция).  Конференцията  направи  преглед  на  изпълнението  на 
Програмата  от  Брюксел  за  развитие  на  тази  група  страни  и  прие  заключителен 
документ,  очертаващ  мерки  в  тази  насока  за  следващия  десет  годишен  период. 
Ръководителят на българската делегация за участие в срещата направи изказване,  в 
което потвърди ангажираността на България с международните усилия в подкрепа на 
устойчивото развитие на най-слабо развитите страни като посочи и актуални примери 
за хуманитарна помощ, предоставена от българската страна на държави от групата. 

Продължи и участието в инициативи, имащи за цел засилване на ролята на ООН, нейни 
специализирани  организации  и  глобални  инициативи  в  областта  на  превантивната 
дипломация, закрилата на правата на човека и насърчаване на демокрацията по света. 

На 20 юни 2011 г.  Министър Николай Младенов взе участие в кръгла маса на тема 
“Демокрация и обновление в арабския свят”, организирана от ЮНЕСКО.  

На 1 юли във Вилнюс, Литва, заместник-министър Константин Димитров взе участие в 
VІ-ата министерска конференция на Общността на демокрациите (ОД) -  неформална 
асоциация на държави и неправителствени организации, работещи за утвърждаване на 
демократичните принципи и практики в света. На форума министри, парламентаристи, 
представители  на  неправителствени  организации  и  транс-национални  компании 
дискутираха  предизвикателствата  пред  изграждането  на  демократични  общества  в 
Северна Африка и региона на Близкия Изток. 

Българското  участие  в  инициативата  на  ООН  Алианс  на  цивилизациите  (АнЦ)  бе 
свързано  основно  с  участие  в  обсъждането  и  очертаването  ясно  на  обхвата  на 
бъдещите  действия  на  АнЦ  в  контекста  на  необходимостта  от  изпълнение  на 
регионалните стратегии на инициативата. Позициите на страната по развитието на АнЦ 
и приоритетите  на инициативата  бяха представяни посредством участието в редица 
форуми  –  глобалния  форум  на  АнЦ  в  Доха,  в  който  участие  взе  министърът  на 
образованието,  младежта и науката г-н Сергей Игнатов,  в срещите на националните 
координатори и в срещите на Групата на приятелите на АнЦ. 

Завършването  на  реформата  и  максимално  повишаване  на  ефективността  на 
Световната организация продължи да бъде един от акцентите на активното участие на 
България в дейността на ООН. На 16 май 2011 г. в Рим заместник-министър Д. Цанчев 
взе  участие  в  организирана  от  Италия  министерската  конференция  „Глобално 
управление и реформа на Съвета за сигурност”. Потвърдена бе българската подкрепа 
за такова разширяване на СС, което е в състояние да генерира възможно най-широк 
консенсус. Заявена бе също така съгласуваната обща позиция на Източноевропейската 
регионална група /без Русия/, според която следва да бъде осигурено най-малко едно 
допълнително  непостоянно  място  за  страна  –  представител  на  групата,  при  всички 
възможни варианти за разширяване на СС. През годината продължи провеждането на 
междуправителствени преговори в Общото събрание на ООН за реформа на Съвета за 
сигурност на ООН, в които България взе участие и изрази позициите си по въпроса.  

МВнР съдейства за участието на Председателя на Националния статистически институт 
в 42-та сесия на Статистическата комисия на ООН (Ню Йорк, 22-25 февруари 2011 г.). 
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България  бе  представена  на  ниво  постоянен  представител  при  ООН  по  време  на 
международен  семинар  по  въпросите  на  противодействието  на  международния 
тероризъм, който се проведе по предложение на ГС с  цел подчертаване на важността 
на  приетите  до  момента  резолюции  по  прегледа  на  изпълнението  на  Глобалната 
стратегия за борба с тероризма.  

През  2011  г.  България  стана  член  на  Контактна  група  за  противодействие  на 
пиратството по крайбрежието на Сомалия (CGPCS), създадена в съответствие с призива 
на резолюция 1851 на Съвета за сигурност. Участието в този формат дава възможност 
на страната да даде своя принос в усилията на ООН, други международни организации 
и множество държави в преодоляване на заплахата, която пиратството представлява за 
международния мир и сигурност, и за българските интереси. 

През  отчетния  период  България  /посредством  Постоянното  представителство  в  Ню 
Йорк, както и дискусиите в работна група към Съвета на ЕС КОНУН/ се включи активно в 
усилията, довели до приемането през май 2011 г. на резолюцията на Общото събрание 
относно участието на ЕС в работата на ООН, насочена към повишаване ефективността 
от  участието на ЕС в Световната организация след влизането в сила на Договора от 
Лисабон.

Дирекция “ООН и ГВ” в качеството си на национален координатор и постоянните ни 
представителства към ООН в Ню Йорк и Женева участваха активно в подготовката на 
Конференцията на ООН по устойчивото развитие “Рио+20” (КООНУР, Рио де Жанейро, 
20  –  22  юни  2012  г.),  която  продължи  с  нарастваща  интензивност  и  през  второто 
полугодие на 2011 г. 

В  рамките на работните  групи на Съвета на ЕС по въпросите  на ООН (CONUN)  и по 
глобалните  аспекти  на  околната  среда  (WGIEI),  подготовката  се  концентрира  върху 
изготвянето на общия принос на ЕС  към компилирания текст на предложенията на 
страните-членки на ООН и на големите групи от не-правителствения сектор (бизнеса, 
академичните среди, местните власти, НПО и др.) за въпроси, които да бъдат включени 
в  Заключителния  документ  от  Конференцията  на  ООН  за  устойчивото  развитие 
(КООНУР).  Министерството  на  външните  работи  извърши  значителна  координираща 
работа  с  компетентните  национални  ведомства,  като  предложи  възобновяване  на 
механизма за междуведомствено съгласуване по въпросите на устойчивото развитие и 
актуализиране  на  Национална  стратегия  за  устойчиво  развитие,  съгласно 
ангажиментите ни към ООН и ЕС.

Представители на МВнР и на МИЕТ участваха в регионалната подготвителна среща за 
КООНУР на Икономическата комисия на ООН за Европа (Женева, 2 и 3 ноември 2011 г.), 
която изготви свой принос към заключителния документ на Конференцията, отразяващ 
позициите на ЕС и страните-членки, вкл. България.

МВнР  и  Постоянното  представителство  към  ООН  в  Женева  съдействаха  при 
подготовката  и  участието  на  заместник-министър  на  образованието,  младежта  и 
науката  в  министерския  сегмент  на  основната  сесия  на  Икономическия  и  социален 
съвет на ООН (ИКОСОС), която през 2011 г. се проведе в Женева и беше посветена на 
проблемите  на  образованието  в  контекста  на  сътрудничеството  за  развитие. 
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Представители  на  МВнР  участваха  в  останалите  четири  сегмента  на  сесията,  в 
подготовка за започващото през 2012 г. членство на България в Съвета.

Български представители /МВнР/ участваха в сесиите на Главните комитети на Общото 
събрание.  МВнР  координира  с  други  министерства,  компетентни  по  темите  от 
проблематиката на Втори комитет (икономически и финансови въпроси), българската 
позиция  по  редица  разглеждани  резолюции  и  инструктира  Постоянното 
представителство в Ню Йорк за конструктивно участие в заседанията за договаряне на 
единна позиция на ЕС по текстовете, особено по онези от тях (четири на брой), които 
бяха приети с  гласуване.  МВнР също така инициира присъединяването на  България 
(самостоятелно или в рамките на координиран европейски подход) към съавторите на 
пет от резолюциите на комитета.

Традиционният фокус на дебатите в Четвърти комитет върху проблемите, свързани с 
Близкия изток, бе засилен предвид подаването на молбата за членство на Палестина в 
ООН и актуалните развития в региона. С изключение на „Работа на Специалния комитет 
за разследване на израелските практики, засягащи човешките права на палестинския 
народ” (вот на 72 ДЧ на ООН, включително и ЕС, с „въздържал се”) по останалите осем 
проекторезолюции ДЧ на ЕС гласуваха единно в подкрепа на текстовете. Съвместно с 
останалите ДЧ от ЕС и тази година България стана съавтор по две от резолюциите по 
палестинския  въпрос  „Подпомагане  на  палестинските  бежанци”  и  „Собственост  на 
палестинските бежанци и постъпления от тях”.

Български представител (експерт от ПП-НЙ) участва в трите сесии на Пети комитет на 
ОС на ООН (административни и бюджетни въпроси).  Дирекция “ООН и ГВ” и ПП-Ню 
Йорк  продължиха  работата  съвместно  с  останалите  страни-членки  на  ЕС  по 
оптимизиране  на бюджета на  ООН и реформа на методологията  за изчисляване  на 
вноските  на  страните  в  бюджета  на  световната  организация.  За  втори път  в  цялата 
история на ООН беше прието намаление на бюджета на организацията (с около 3%). В 
активно взаимодействие с партньорите ни от ЕС, експертът по бюджетни въпроси в ПП 
в  Ню  Йорк  съдействаха  за  успешно  приключване  на  работата  на  Пети  комитет  и 
преговаря от името на ЕС по резолюцията .

През  2011  г.  продължиха  усилията  за  подобряване  на  представителството  и 
координацията  на  дейността  на  България  в  специализираните  агенции,  програми  и 
фондове на ООН и други международни организации с цел насърчаване развитието на 
страната в различни области. Бе оказано съдействие за реализиране на участието на 
българските ведомства във форуми на тези организации. МВнР продължи активно да 
следи  и  да  участва  в  организационното  развитие  и  реформирането  на 
специализираните  агенции  като  част  от  адаптирането  на  системата  на  ООН  към 
актуалните предизвикателства. 

На 26 януари 2011 г. в Брюксел заместник-министърът на външните работи Димитър 
Цанчев взе участие в организираната от Европейската комисия, Европейския парламент 
и  Програмата  на  ООН по населените места  среща “Консолидиран  градски  диалог  с 
партньори  от  ЕС”.  На  срещата  се  дискутираха  общите  усилия  за  консолидиране  на 
политическия  диалог  в  подкрепа  на  устойчивото  градско  развитие,  най-добрите 
практики и новаторски виждания за въпросите, свързани с урбанизацията, както и за 
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тяхното  по-нататъшно  интегриране  в  националните  и  международните  програми  за 
развитие.

Въпросите,  свързани  с  изменението  на  климата  бяха  обсъждани  при  различни 
двустранни  посещения,  консултации  и  многостранни  форуми.  МВнР  активно 
сътрудничи  с  Министерството  на  околната  среда  и  водите  при  подготовката  на 
позициите  за  участието  на  българската  делегация,  ръководена  от  министъра  на 
околната  среда  и  водите  Нона  Караджова,  в  17-та  Конференция  на  страните  по 
Рамковата  конвенция  на  ООН  по  изменение  на  климата  в  периода  28  ноември-10 
декември 2011  г.  в  Дърбан.  Заместник-ръководител  на  делегацията  бе  генералният 
директор  по  глобалните  въпроси  Любомир  Иванов.  Предвид  засилената  роля  на 
политическия подход и значението на отношенията с основни държави и коалиции за 
по-нататъшния напредък на преговорния процес, МВнР имаше водещи функции при 
провеждането  на  преговорите  в  рамките  на  конференцията.  След  интензивни 
разговори по време на форума с активния принос на МВнР представител на България 
бе избран за пръв път за член на Прилагащия орган на Комитета по изпълнение за 
периода  2012-2013  г.  Интересите  на  България  в  преговорите  в  Дърбан  като 
продължаване  на  механизма  „съвместно  изпълнение”  към  Протокола  от  Киото, 
продължаване на статута на българската страна на „икономика в преход” в Анекс Б към 
Протокола от Киото и др. бяха успешно защитени. През отчетния период МВнР участва 
активно  и в  изготвянето на общите европейски позиции по основните  елементи  на 
преговорния процес по изменението на климата.

Продължи активната работа за набиране на подкрепа и избиране на наши кандидатури 
в органите и агенциите от системата на ООН. През 2011 г. България беше избрана за 
член на ИКОСОС (2012 - 2013 г.), Комисията на ООН по устойчиво развитие (2012 – 2015 
г.), Комисията на ООН по наука и технологии за развитие (2011 – 2014 г.), Комитета по 
програмата  и  координацията  (2012  –  2014 г.),  Съвета  на  Международното  бюро по 
образованието  на  ЮНЕСКО  (2012  –  2013  г.),  Изпълнителния  съвет  на 
Междуправителствената  океанографска  комисия  на  ЮНЕСКО  (2011  –  2013), 
Изпълнителния  комитет  по  програмата  на  Върховния  представител  на  ООН  по 
въпросите на бежанците и Борда на управляващите на Международната агенция за 
атомна енергия (2011 – 2012 г.

През 2011 г. продължи българското участие в различните формати на Съвета на ЕС по 
политиката за развитие – работните групи „Сътрудничество за развитие” /КОДЕВ/, РГ 
„Африка, Карибски и Тихоокеански басейн /АКТ/, РГ „Хуманитарна и продоволствена 
помощ”  /КОХАФА/.  Осигурено  беше  българско  участие  в  заседанията  на  Съвета  по 
външни работи (формат министри, отговарящи за международното сътрудничество за 
развитие), на неформалните срещи на министрите на развитието. България участва и в 
работата на комитетите по инструментите за външна помощ на ЕС (ЕNPI, EDF и DCI ), в 
редицата  експертни  срещи,  а  също  така  и  в  Съвета  на  доброволния  фонд  към 
Механизма за инвестиции в съседните страни (NIF).

Представители  на  МВнР  взеха  активно  участие  в  подготовката  на  заключителния 
документ от Четвъртия форум на високо равнище по ефективност на помощта в Пусан /
29 ноември - 1 декември 2011 г./
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На  9  август  2011  г.  влезе  в  сила  Постановление  №  234  на  Министерския  съвет  за 
политиката на Република България на участие в международното сътрудничество за 
развитие,  с  което  се  определят  целите,  задачите  и  механизмите  за  формирането  и 
осъществяването на националната политика за развитие.

На 20 октомври 2011 г. комисарят по развитието Андрис Пиебалгс бе на посещение в 
България,  в  рамките  на  което  проведе  разговори  с  министър-председателя  Бойко 
Борисов,  заместник-министъра  на  външните  работи  Димитър  Цанчев  и  народни 
представители. Андрис Пиебалгс се срещна с организации на гражданското общество, 
действащи в областта на политиката за развитие и хуманитарната помощ. 

Предприети  бяха  и  допълнителни  мерки,  насочени  към  изпълнение  на  поетите 
ангажименти за предоставяне на официална помощ за развитие от България (0.17% от 
БНД към 2010 г. и 0,33 % към 2015 г.). Така например съвместно с Министерството на 
финансите беше подготвено предложение за уреждане на част от дълга на Монголия, 
Афганистан и Замбия към България като по този начин се увеличава и размерът на 
предоставената официална помощ за развитие. През март 2011 г. България взе участие 
в  евакуацията  на  бежанците  от  либийско-тунизийската  граница,  финансирайки 
евакуацията и репатрирането на бежанците от Либия (на стойност 273 132 лева). През 
април  бяха  извършени  още  три  полета  за  репатриране  на  граждани  на  Судан  (на 
стойност 240 000 лева).  Българското правителство предостави хуманитарна помощ в 
натура  на  Япония  и  Турция  за  преодоляване  на  последствията  от  опустошителните 
земетресения.

Права на човека

На 14 март 2011 г. България ратифицира Факултативния протокол към Конвенцията на 
ООН  против  изтезанията  и  други  форми  на  жестоко,  нечовешко  или  унизително 
отнасяне или наказание. МВнР заедно с Министерство на правосъдието бе съвносител 
на законопроекта в НС. Текстът на протокола бе подготвен и предаден за обнародване.

Извършена бе цялостна подготовка (материали и позиции) и бе осигурено участието на 
наши делегации в 16-та (28 февруари - 25 март) и 17-та (30 май-17 юни) редовни сесии 
на  Съвета по правата на човека на ООН (СПЧ) в  Женева.  На тези сесии СПЧ прие 
резолюции по положението на правата на човека в различни страни, обсъди тематични 
въпроси за спазването на правата на човека и основните свободи и прие съответни 
решения, определи нови мандатоносители и др. Бяха изпратени указания по приетите 
резолюции, включително за присъединяване на страната по някои от тях като съавтор. 

Основната, 16-та сесия на Съвета включваше и Сегмент на високо ниво (28 февруари - 2 
март),  в  който взе участие  заместник-министърът  на външните работи,  г-н  Димитър 
Цанчев.  На  сесията  бе  приет  заключителния  документ  от  първия  универсален 
периодичен преглед на положението на правата  на човека в  България.  Документът 
включва доклада за България на Работната група по универсалния периодичен преглед 
на СПЧ /РГ по УПП/ и позицията ни по направените в рамките на интерактивния диалог 
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в РГ по УПП препоръки и/или заключения. България прие 102 от общо 113 отправени 
към нея препоръки. 

През отчетния период, в рамките на 10-та и 11-та сесии на РГ по УПП бяха разгледани 
националните доклади на 32 държави-членки на ООН. Българската делегация направи 
изказвания по въпроси, свързани с положението на правата на човека в Грузия и Грузия 
/съгласувано с делегациите на тези страни в Женева/.

В рамките на сътрудничеството на България с мониторинговите механизми на ООН в 
областта на правата на човека, МВнР извърши следното:

- подготви, съвместно с Висшия съдебен съвет, посещението в България на г-жа 
Габриела  Кнаул,  специален  докладчик  на  ООН  по  независимостта  на  съдиите  и 
адвокатите (8-16 май 2011 г.).  В програмата бяха включени срещи на високо ниво в 
Министерството  на  външните  работи,  Министерството  на  правосъдието, 
Министерството  на  вътрешните  работи,  Главна  прокуратура,  Висшия съдебен съвет, 
Върховния касационен съд и Върховния административен съд, както и с Омбудсмана, с 
представители на окръжни и районни съдилища в София и страната и др. Г-жа Кнаул бе 
приета от министър Н. Младенов на 9 май 2011 г.;

- през  м.  юни 2011  г.,  съвместно  със  Секретариата  на  Националния  съвет  за 
сътрудничество  по  етническите  и  интеграционните  въпроси  (НССЕИВ)  към 
Министерския  съвет,  бе  подготвена  визитата  в  България  през  м.  юли  2011  г.  на 
Независимия експерт на ООН по въпросите на малцинствата, г-жа Гей Макдугъл. 

- бе подготвена  защитата  през  м.  юли 2011  г.,  пред  Комитета  по  правата  на 
човека  в  Женева,  на  ІV  и  V  консолидиран  периодичен  доклад  на  България  за 
изпълнението на Международния пакт за гражданските и политическите права на ООН. 
Отговорите на българските власти по въпросника на Комитета по правата на човека за 
защитата бяха подготвени и внесени съгласно изискванията и в указания срок (30 март 
2011 г.);

- бяха  изготвени,  в  сътрудничество  с  други  държавни  институции,  множество 
отговори  на  резолюции  на  СПЧ,  както  и  попълнени  въпросници  на  Службата  на 
Върховния комисар по правата на човека на ООН – относно защитата на правата на 
човека  на  национално  ниво,  предотвратимата  смъртност  и  заболеваемост  при 
родилките, правото на всеки на най-високи стандарти на физическо и умствено здраве, 
проекта на ръководни принципи за крайната бедност и правата на човека и др.

Във  връзка  с  членството  на  България  в  Комитета  на  ООН  за  неправителствените 
организации (от м. януари 2011 г.), бе подпомогната работата на българския участник 
(представител на ПП-Ню Йорк) в редовната и извънредна сесии на Комитета (съответно 
през м. февруари и м. май 2011 г.), координира изготвянето на позиции по отделните 
кандидатури  на  НПО  за  консултативен  статут  към  ООН  и  организира  участието  на 
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България  в  кампанията  по  лобиране  в  отделни  страни,  както  и  представянето  на 
дейността на КНПО в РГ „Права на човека” към Съвета на ЕС.

Осигурена бе подготовката за участието на България (ниво ПП-Ню Йорк) в работата на 
Комисията по положението на жените (м. февруари 2011 г.).

Подготвено бе участието на българска делегация в работата на редовната 54-та сесия 
на Комисията по наркотични вещества при ИКОСОС  на ООН (Виена, 21-25 март 2011 
г.).  Потвърден  бе  ангажиментът  на  страните  по  прилагането  на  интегриран, 
многостранен,  взаимно  укрепващ  и  балансиран  подход  между  политиките  за 
намаляване на търсенето и за намаляване на предлагането на наркотични вещества, 
основан на принципите на споделена отговорност и пропорционалност, при спазване 
на  достойнството  на  всички,  засегнати  от  световния  проблем  с  наркотиците,  вкл. 
наркозависимите, и при пълно зачитане на правата на човека. Разработени бяха насоки 
за  действие  в  контекста  на  стратегическата  рамка  за  работата  на  Комисията  през 
периода  2012-2013 г.  (Поради бюджетни ограничения  представител  на  МВнР не  бе 
командирован за участие в сесията т.г.)

Координирана  бе  работата  с  другите  компетентни  ведомства  (МЗ,  МВР,  Агенция 
„Митници”  към  МФ,  МП)  за  участие  на  български  представители  и  експерти  във 
форуми и работни групи и проекти, организирани от Службата на ООН за наркотици и 
престъпност  (СНП)  като  9-та  сесия  на  ръководителите  на  националните 
правоприлагащи институции за борба с наркотиците HONLEA (28 юни – 1 юли 2011 г.) и 
др. МВнР, наред с други държавни институции, участва в изготвянето и представянето 
на  национална  информация  по  изпълнението  от  българска  страна  на  редица 
резолюции на Комисията по наркотични вещества и на основните конвенции в тази 
област.  Представители  на  министерството  участваха  редовно  в  заседанията  на 
Националния съвет по наркотичните вещества. 

Български делегации взеха участие в работата на 310-та (м. март 2011 г.) и 312–та (м. 
юни 2011 г.) сесии на Административния съвет на  Международното бюро на труда 
(България е заместник-член на Административния съвет на Международното бюро на 
труда).  Подготвено  бе  участието  на  българската  правителствена  делегация  в  100-та 
редовна сесия на Международната конференция на труда (м. юни 2011 г.),  на която 
бяха  обсъдени  теми  като  младежта  и  пазара  на  труда,  заетост  и  социална 
справедливост  в  условията  на  глобализирана  икономика  (в  светлината  на  приетия 
Глобален  пакт  за  трудова  заетост),  осигуряването  на  условия  за  достоен  труд  на 
наеманите за домашни работници (проекти на Конвенция и Препоръка на МОТ) и др. 
Съвместно  с  МТСП  и  ПП-Женева,  МВнР  съгласува  и  координира  кандидатурата  на 
страната  ни  за  нов  мандат  като  заместник-член  на  Административния  съвет  на 
Международното  бюро  на  труда  за  периода  2011-2014  г.,  която  бе  утвърдена  на 
сесията на МКТ. (Поради бюджетни ограничения МВнР не изпрати свои представители 
за участие в сесиите на АС и на МКТ.)

167



Съвместно  с  Министерство  на  земеделието  и  храните  бе  организирано  участие  на 
български  експерти  в  работата  на  работни  групи,  комисии  и  други  органи  на 
Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО). Бе подготвено участието на 
българска делегация в работата на Конференцията на ФАО (25 юни – 2 юли 2011 г.). В 
рамките  на  конференцията  бяха  проведени  избори  за  нов  генерален  директор  на 
организацията. МВнР координира процеса на съгласуване на позицията на страната ни 
по  подкрепа  на  кандидат  за  генерален  директор,  като  изготвяше  периодично  и 
информационни материали по дадената тематика.

През  м.  март  –  м.  април  2011  г.  представители  на  МВнР  проведоха  срещи  с  Таня 
Радочай, представител на УНИЦЕФ за България, за обсъждане изпълнението на Плана 
за действие между българското правителство и УНИЦЕФ по прилагане на Програмата 
за  сътрудничество  за  периода  2010–2012  г.,  а  също  и  подкрепата  на  УНИЦЕФ  за 
разработването  на  нов  Закон  за  закрила  на  детето  у  нас.  Отчетено  бе  успешно 
сътрудничество в областта на изпълнението на плана за деинституционализацията на 
децата в България (закриване на Дом за бебета и малки деца в Шумен и създаване на 
специализиран  център;  създаване  на  140  малки  къщи  за  по  8-10  деца  всяка,  със 
специализирани  педагози  и  работници,  съобразени  с  нуждите  на  децата  с 
увреждания).  Резултатите  от  сътрудничеството  бяха  обсъдени  при  посещението  в 
България на Стивън Алан, регионален представител на УНИЦЕФ за Източна Европа (м. 
май 2011 г.). 

Българска делегация взе участие в работата на редовната 64-та сесия на Световната 
здравна асамблея на Световната здравна организация (СЗО) в Женева   (м. май 2011 
г.).  

Български представители продължиха да участват в разработването на международни 
протоколи  по  прилагане  на  отделни  членове  на  Рамковата  конвенция  на  СЗО  за 
контрол върху тютюна (РККТ) – по-специално на чл. 9 /Регулиране съдържанието на 
тютюневите  изделия/,  чл.  10  /Регулиране  разкриването  на  съдържанието  на 
тютюневите изделия/ и  чл.  15 /за незаконната търговия с тютюневи изделия/. 
Продължи  работата  по  разработване  на  политики  за  прилагането  на  РККТ,  като 
предстои приемане на Национална програма за ограничаване на тютюнопушенето в 
България за периода 2011-2015 г. и национален план за прилагането й.

Българската страна продължи активното си сътрудничество с Глобалния фонд за борба 
със СПИН, туберкулоза и малария. Важен конкретен резултат от работата на България 
с Глобалния фонд са получените значителни средства за изпълнение на проекти (над 
100 млн. щ.д. общо за периода 2004-2014 г.).

МВнР координира изготвянето и представянето на национална информация по линия 
на UNAIDS и ОС на ООН относно изпълнението на поетите от България международни 
ангажименти  в  областта  на   предотвратяването  и  контрола  на  ХИВ/СПИН,  както  и 
изготвянето  на  материалите  за  българските  представители  в  Срещата  на  високо 
равнище по ХИВ/СПИН (Ню Йорк, 8-10 юни 2011 г.) .
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Организационната  сесия  на  ИКОСОС,  проведена  на  27-28  април  2011  г.,  утвърди 
решение за избиране на България за пълноправен член на Изпълнителния комитет 
(ИК)  на  Върховния  комисар  на  ООН  по  бежанците  (ВКБООН).  Това  бе  успешен 
завършек на инициираната от есента на 2009 г. от МВнР процедура по членството на 
България в ИК.

През изминалия период бяха координирани и съгласувани предложения за взаимна 
подкрепа  с  държави,  издигнали  индивидуални  или  национални  кандидатури  в 
изборните органи на ООН, срещу приоритетни български кандидатури (кандидатурата 
на проф. д-р Цвета Каменова, за съдия в Международния съд в Хага и др.). 

В рамките на COSCE бяха обсъдени приоритетите на Литовското председателство на 
ОССЕ през 2011 г., в т.ч. в областта на човешкото измерение. Съгласувани бяха позиции 
на ЕС по актуални въпроси от дневния ред на ОССЕ, вкл. засягащи проблеми с правата 
на човека в отделни държави (Киргизстан,  Беларус и др.).  Предвид мандата на тази 
работна група,  обсъдени бяха реформата на Европейския съд по правата  на човека 
(ЕСПЧ) и Конференцията на високо равнище по бъдещето на ЕСПЧ в Измир, Турция 
(април 2011 г.),  както и подготовката на 121-та сесия на Комитета на министрите на 
Съвета на Европа (Истанбул, 11 май 2011 г.).

Дискусиите във FREMP понастоящем са фокусирани върху  присъединяването на ЕС към 
Европейската конвенция по правата на човека (ЕКПЧ) на Съвета на Европа.

Като звено за контакт на България с  Агенцията за основните права на ЕС (ФРА)  със 
седалище  във  Виена,  МВнР  изготви,  съгласувано  с  компетентните  ведомства, 
отговорите  по  различни  проекти  във  връзка  с  положението  с  правата  на  човека  в 
България (борбата с дискриминацията на ромите, спазване на правата на човека при 
прилагане на имиграционната политика и пр.),  вкл.  по Годишния доклад на ФРА за 
състоянието с правата на човека в страните от ЕС. 

На 21-23 юни 2011 г.  директорът на ФРА Мортен Кярум посети София. В програмата 
бяха включени негови срещи с вицепремиера и министър на вътрешните работи Цв. 
Цветанов,  с  министъра на  правосъдието М. Попова,  с  председателя  на  Държавната 
агенция  за  закрила  на  детето  Н.  Шабани,  с  представители  на  министерствата  на 
образованието, младежта и науката и на труда и социалната политика, със заместник-
председателя  на  Националния  съвет  за  сътрудничество  по  етническите  и 
интеграционните  въпроси  Г.  Кръстев,  с  Омбудсмана  К.  Пенчев,  председателя  на 
Комисията за защита от дискриминация К. Еюп и др. 

В МВнР г-н Кярум бе приет от заместник-министър Д. Цанчев. По време на разговора, 
двамата  обсъдиха  основните  дейности  на  Агенцията  -  оказване  на  съдействие  на 
органите  на  ЕС  и  на  държавите-членки  в  сферата  на  правата  на  човека,  както  и 
насърчаване спазването на тези права при провеждането на различни политики. Стана 
ясно, че данните по отношение на борбата с дискриминацията, които Агенцията събира 
и  обобщава,  са  сериозен  източник  на  информация,  помагащи  за  подобряване 
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критериите  за  оценка  на  европейско  и  национално  ниво.  Обсъдени  бяха 
взаимодействието на Агенцията за основни права със Съвета на Европа, развитието на 
стратегията  на  ЕС  за  интеграция  на  ромите,  възможностите  за  обмяна  на  добри 
практики и за командироване на национални експерти в централата на Агенцията във 
Виена.

По линия на Съвета на Европа (СЕ):

Организирано бе първото по рода си от 1992 г. насам заседание на Координационния 
съвет по сътрудничеството на България със СЕ. Заседанието, ръководено от министър 
Н. Младенов, се състоя на 31 май 2011 г. и в него взеха участие заместник-министри на 
правосъдието,  вътрешните  работи,  труда  и  социалната  политика,  транспорта, 
регионалното  развитие  и  благоустройството,  образованието,  науката  и  младежта, 
културата  и  др.  На  заседанието  бяха  взети  редица  решения,  вкл.  за  ускоряване 
работата по ратификацията на три конвенции на СЕ (Конвенцията на СЕ за изпиране на 
пари,  претърсване,  изземване  и  конфискация на придобитото от  престъпление и за 
финансиране на тероризма, Конвенцията на СЕ за закрила на децата срещу сексуална 
експлоатация и сексуално насилие и Третия допълнителен протокол към Европейската 
конвенция за екстрадиция) и за изготвяне на Програма за честване на 20-годишнината 
от приемането на България в СЕ (1992 г. - 2012 г.).

Състоя се посещение на министър Н. Младенов в Съвета на Европа (Страсбург, 22-23 
юни 2011 г.),  включващо обръщение пред Парламентарната  асамблея на Съвета  на 
Европа  /ПАСЕ/  на  тема  „Преходът  в  Средиземноморието  и  Северна  Африка  –  как 
страните от Централна и Източна Европа могат да помогнат”, срещи с председателя на 
ПАСЕ Мевлют Чавушоглу, Генералния секретар на СЕ Торбьорн Ягланд, Комисаря по 
правата на човека на СЕ Томас Хамарберг и др. 

Министър Н. Младенов се срещна с българската парламентарна делегация в ПАСЕ (16 
юни 2011 г.) за обсъждане на въпроси на сътрудничеството на България със Съвета на 
Европа, вкл. съгласуване на действията на нашата страна за по-бързото приключване 
на „постмониторингов диалог” на ПАСЕ с България. 

На 23 февруари 2011 г.  посещение в София направи Генералният  секретар на СЕ Т. 
Ягланд, който бе приет от президента Г. Първанов, министър-председателя Б. Борисов 
и министъра на външните работи Н. Младенов. В програмата бе включена и вечеря с 
председателя на Народното събрание Ц. Цачева. 

На 16-17 юни 2011 г. на посещение в България бе г-н Жан-Пол Коста, председател на 
Европейския  съд  по  правата  на  човека  /ЕСПЧ/.  Визитата  се  състоя  по  покана  на 
председателя на Върховния касационен съд, а в програмата бяха включени срещи с 
президента Г. Първанов, председателя на Народното събрание Ц. Цачева, с  министъра 
на  правосъдието М. Попова и министъра на външните работи Н. Младенов.
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Представител  на  МВнР  участва,  заедно  с  представители  на  Министерството  на 
правосъдието,  в Конференцията на високо равнище за бъдещето на Европейския съд 
по правата на човека (Измир, Турция, 26-27 април 2011 г.).  Приетата от участниците 
Декларация  представлява  солидна  основа  за  продължаване  на  реформата  на 
контролния механизъм на Европейската конвенция за правата на човека, заложена от 
Конференцията в Интерлакен (февруари 2010 г.). Приветства се също създаването на 
Консултативен  панел  от  експерти,  които  ще  дават  становище  по  кандидатурите  на 
държавите-членки  за  съдии  в  ЕСПЧ  преди  разглеждането  на  тези  кандидатури  от 
Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. 

Извършена  бе  цялостната  подготовка  за  участието  на  българската  делегация, 
ръководена от заместник-министър Димитър Цанчев,  в 121-та сесия на Комитета на 
министрите на Съвета на Европа (Истанбул, 11 май 2011 г.). На сесията бяха разгледани 
важни  за  СЕ  въпроси  като  процесът  на  реформа  на  СЕ  и  реформата  на  ЕСПЧ; 
отношенията  между  Съвета  на  Европа  и  ЕС  след  влизане  в  сила  на  Лисабонския 
договор,  в  т.ч.  присъединяването  на  ЕС  към  ЕКПЧ;  Докладът  на  Групата  изтъкнати 
личности  „Да  живеем  заедно  в  ХХІ  век”,  както  и  предложенията  на  Генералния 
секретар на СЕ за „Политика на съседство” на Организацията, визираща инициативи на 
СЕ за насърчаване на сътрудничеството със страните от Средиземноморието и Северна 
Африка, както и от Централна Азия. 

Преди началото на сесията бе открита за подписване Конвенцията на Съвета на Европа 
за предотвратяване и борба срещу насилието спрямо жените и домашното насилие. 

Изготвени бяха материали и позиции и бе осигурено участие в рeдовните  заседания в 
Страсбург на Управителния комитет по правата на човека на Съвета на Европа (CDDH), 
както и в заседанията на неговите под-комитети – по подобряване на процедурите за 
защита  на  правата  на  човека  (DH-PR)  и  по  развитие  на  международното  право  в 
областта на правата на човека (DH-DEV). На заседанията бяха изработени проекти на 
правни  и  политически  документи,  насочени  към  по-нататъшно  укрепване  на 
демокрацията и върховенството на закона и по-ефективна защита на правата на човека 
в Европа, към подобряване ефективността на Европейския съд по правата на човека и 
др. 

Бяха  изготвени  актуални  позиции и материали,  свързани  с  ефективната   защита  на 
интересите на  страната  по  дела срещу България  в  ЕСПЧ,  намиращи се  във  фаза  на 
контрол по изпълнение на решенията от страна на Комитета на министрите на СЕ. Във 
връзка с работата на ЕСПЧ, жалби и дела срещу България в ЕСПЧ бе осъществено много 
добро сътрудничество с дирекция „Процесуалното представителство на България пред 
ЕСПЧ” към Министерството на правосъдието.

В рамките на ОССЕ 

Бе подготвена  срещата  на  министър  Н.  Младенов  с  Представителя  на  ОССЕ  по 
свободата на медиите (ПСМ) Д. Миятович на 30 май 2011 г. 

171



Съгласувано с компетентните органи, бяха подготвени отговори на запитвания на ПСМ 
във връзка с инцидента пред редакцията на в. „Галерия” и с измененията в чл. 164 на 
Наказателния кодекс; 

Представител на МВнР взе участие като наблюдател в мисия на ОССЕ за наблюдение на 
парламентарните избори в Р Македония на 5 юни 2011 г.  

МВнР  участва  в  различни  междуведомствени  работни  групи  за  разработване  на 
проекти на нормативни промени в областта на политиките за децата и семейството 
(създаване на нов закон за детето и др.), насърчаване равенството на жените и мъжете 
и предотвратяване на домашното насилие, по интеграцията на ромите в обществото, 
по  младежката  политика,  в  политиката  в  областта  на  убежището  и  бежанците, 
миграцията,  лицата  без  гражданство,  трафика  на  хора  като  цяло,  както  и  за 
присъединяване  на  България  към  Конвенциите  на  ООН  за  лицата  без  гражданство 
(Конвенция за статута на лицата без гражданство от 1954 г. и Конвенция за намаляване 
броя на лицата без гражданство от 1961 г.). В началото на годината, с участие на МВнР 
бе  изготвена  Национална  стратегия  в  областта  на  миграцията,  убежището  и 
интеграцията (2010 г. – 2020 г.). 

Продължи  участието  и  в  Националния  съвет  за  сътрудничество  по  етническите  и 
интеграционните  въпроси  към  МС,  както  и  в  Постоянната  работна  група  към 
Националната комисия за борба с трафика на хора към МС.

Международно право и право на ЕС

МВнР  активно  работи  по  изработването  на  становища  по  въпросите  в  областта  на 
противодействието  на  тероризма,  в  контекста  на  изработването  на  проект  на  нова 
Всеобхватна  конвенция  по  международния  тероризъм,  която  ще  бъде  първият 
универсален  и  всеобхватен  международноправен  инструмент  в  областта  на 
противодействието на тероризма, в продължение на решенията на 65-та сесия на ОС на 
ООН. Представители на министерството участваха в заседание на Аd hoc комитета на 
ООН  по  изработването  на  новите  международноправни  антитерористични 
инструменти и в работата на Двадесет и Двадесет и първото заседание на  Експертния 
комитет  на  Съвета  на  Европа  срещу  тероризма  (CODEXTER),  пряко  ангажиран  с 
изработването на проекта конвенцията.

Представител на МВнР участва в българската делегация на 50-та сесия на Юридическия 
подкомитет на Комитета на ООН за мирно използване на космическото пространство 
(м. март 2011 г.)  и в дейността на Комитета на правните експерти по международно 
публично право на Съвета на Европа (CAHDI).

Важен елемент от дейността бе  участието в процеса на съгласуване на проектите на 
споразумения за военно сътрудничество на Република България и договорите за обмен 
на класифицирана информация, както и следенето на работата на  Неформалната  ад 
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хок работна група по морско биологично разнообразие в районите извън националната 
юрисдикция (AOIWG-BBNJ).

Представител на МВнР бе член на българската правителствена делегация, която взе 
участие в 31-та Международна конференция на Червения кръст и Червения полумесец. 
Конференцията се проведе в Женева в периода 28 ноември – 1 декември 2011 г. под 
надслов „Нашият  свят.  Твоят  ход – за хуманността.”  Основните теми на пленарните 
заседания  на  Конференцията  бяха:  засилване  на  правната  защита  на  жертви  на 
въоръжени  конфликти;  засилване  на  правната  защита  при  бедствия;  укрепване  на 
законодателството  при  бедствия;  укрепване  на  местните  хуманитарни  действия  и 
преодоляване на пречките пред здравната грижа и др. 

През  м.  юни  2011  г.  в  Ню  Йорк   на   Годишната  среща  на  държавите-страни  по 
Конвенцията  на  ООН  по  морско  право  от  1982  г.  бе  представена   позицията   на 
българската държава. Проследена бе целогодишната работа на Международния орган 
за морското дъно (ISBA),  Международния трибунал по морско право (ITLOS),  както и 
дейността на Неформалния консултативен процес по морско право на ООН (ICP). 

Министерството на външните работи продължи да работи активно по осигуряване на 
подкрепа  за  кандидатурата  на  проф.  д-р  Цветана  Каменова  за   съдия  в 
Международния съд на ООН. През второто шестмесечие на 2011 г.  бяха проведени 
редица двустранни срещи; разменена бе дипломатическа кореспонденция с посолства 
в София и постоянните представителства в Ню Йорк на държавите- членки на Съвета за 
сигурност, както и на ОС на ООН; непосредствено преди изборите, които се проведоха 
на 10 ноември 2011 г., бе даден прием в Ню Йорк от министър Николай Младенов за 
постоянните  представители  и  юридическите  съветници  в  постоянните 
представителства на държавите-членки на ОС на ООН.  Кампанията се осъществяваше в 
изпълнение на утвърдения от министъра на външните  работи актуализиран план за 
нейното провеждане.

През  посочения  период  продължи  координирането  на  дейността  по   въпросите  на 
Юридическия  комитет  на  Международната  морска  организация  (IMO),  както  и  в 
Работната  група  на  Съвета  на  ЕС  по  „Международно  морско  право”  (СОМАR). 
Специално  внимание  бе  отделено  на  представянето  на  българската  позиция  по 
въпросите  за  условията  за  извършване  на  морски  научни  изследвания  от  чужди 
държави и чужди научни институти в морските пространства на България в Черно море 
и международноправните аспекти на ангажиментите за борба с пиратството, както и в 
координиране участието на Република България в Договора за Антарктика.

През отчетния период приключиха преговорите по  финализиране на международния 
Договор за установяването на функционален блок от въздушно пространство между 
Република България и Румъния – DANUBE FAB, като текстът бе парафиран в края на м. 
ноември и подписан  в  Брюксел през  м.  декември  от  министрите  на  транспорта  на 
България  и  Румъния.  Представител  на  МВнР  участва  активно  в  преговорите  и  при 
подготовката на Договора.
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През  посочения  период  министерството  продължи  да  следи  работата  на  следните 
органи:  Комисията  по  международно  право,  която  отбеляза  значителен  напредък, 
особено  по  темите  „Международните  договори  във  времето”  и  „Задължението  aut 
dedere  aut  judicare”  и  на  Събранието  на  държавите-страни по Конвенцията  на  ООН 
срещу корупцията. Република България е страна по Конвенцията от 2006 г. и активно 
участва както в сесиите на Събранието на държавите-страни по Конвенцията (които се 
провеждат  на  всеки  две години),  така  и  в  работата  на  различни работни групи  (по 
механизма за преглед, техническата помощ и възстановяване на средства, придобити 
по корупционен начин).  През  м.  ноември 2009 г.  на  заседанието в гр.  Доха,  Катар, 
Събранието на държавите-страни по Конвенцията разработи и одобри механизъм за 
преглед  на  изпълнението  на  Конвенцията  от  държавите-страни  по  нея.  В  момента 
продължава  работата  по  поставянето  в  действие  на  механизма  за  преглед  като 
държавите-страни  по  Конвенцията  са  призовани  да  номинират  експерти,  които  да 
бъдат  включени  в  общ  списък,  от  който  ще  бъдат  избирани  експерти,  които  ще 
извършват прегледа в различни държави. Страната ни е номинирала двама експерти - 
от Министерството на правосъдието и от Министерството на външните работи.

МВнР следи работата  на  Комисията  по  наркотични  вещества  при Организацията  на 
обединените нации (Commission on Narcotic Drugs) и по-специално - по прилагането на 
международните  договори  и  конвенции  за  международен  контрол  на  наркотични 
вещества, засилване на значението и дейността на органите на ООН в международния 
контрол на наркотични вещества.

В дейността на МВнР и през 2011 г. продължи да бъде наблюдението на работата на 
Комисията  по  предотвратяване  на  престъпления  и  наказателно  правосъдие 
(Commission on Crime Prevention and Criminal Justice). Сред темите на дебата през 2011 
г.  е  повишаването  на  ефективността  на  международния  контрол  в  борбата  срещу 
киберпрестъпността  и  по-специално  -  за  защита  на  децата  от  престъпления  в 
информационното  пространство.  Споделени  бяха  виждания  относно  конкретни 
измерения и относно мащабите на престъпленията, извършвани в глобалната мрежа 
интернет.

Република България участва активно и в работата на Събранието на държавите-страни 
по  Римския  статут,  което  провежда  ежегодни  редовни  сесии.  В  периода   12  –  21 
декември  2011 г. в Ню Йорк се проведе  Десетата сесия на Асамблеята на държавите-
страни по Римския Статут (РС) на Международния наказателен съд (МНС). В дневния 
ред на Десетата  сесия бяха включени следните  въпроси:  избор на Председател на 
Асамблеята,  заместник-председатели и 18 члена на Бюрото,  доклад за дейността на 
МНС,  избор  на  Главен  прокурор,  избор  на  шестима  съдии  и  др.  В  предварителен 
порядък през цялата 2011 г. бяха проведени редица двустранни срещи, разменена бе 
дипломатическа  кореспонденция  с  посолствата  в  София   и  постоянните 
представителства  на  държавите  –страни  по  РС  в  НЮ  Йорк  с  оглед  постигане  на 
обвръзки за взаимна подкрепа на кандидатури за различни постове в системата на 
МНС и на органи на ООН
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Продължи  работата  и  във  връзка  с  дейността  на  Института  по  унифициране  на 
международното частно право (UNIDROIT) със седалище в Рим. Република България е 
една от 61 държави-членки на организацията.  Представители на българската страна 
участваха  в  заседанието на 69-та Сесия на  Общото събрание на UNIDROIT,  която  се 
проведе на 1 декември 2011 г. в  Рим.

Република  България  е  държава-член  на  Международната  организация  по  право  на 
развитието  (IDLO)  от  5  юни  1996  г.  През  отчетния  период  България  продължи  да 
подкрепя  усилията  на  IDLO  независимо  от  затрудненията,  резултат  от  световната 
финансова  криза,  в  подпомагането  на  държави  в  преход  чрез  провеждане  на 
ефективни  правни  реформи  и  утвърждаването  на  върховенството  на  закона  и  на 
правата на човека като основи за развитието им. Важно събитие, в което МВнР активно 
участва беше подготовката и избирането на нов Генерален директор на организацията 
- г-жа Ирене Кан (Ms. Irene Khan).    

Република  България  е  държава-член  на  Дунавската  комисия  /ДК/,  международна 
междуправителствена организация, учредена по силата на Конвенцията за режима на 
корабоплаване по Дунава, подписана в Белград на 18 август 1948 г.( т.нар.”Белградска 
конвенция”).  През отчетния период Република България издигна кандидатурата си за 
заемане  длъжността  „Председател”   на   ДК,  като  благодарение  на  успешно 
проведената кампания от МВнР, същата завърши с избирането през месец юни 2011 г. 
на Република България за „Председател” на ДК за периода 2011- 2014 г.

МВнР продължи Координация на дейността по членството на Република България в 
Комисията на ООН по международно търговско право (UNCITRAL).  Представители на 
министерството  участваха  в  работата  на  55-та  и  56-та  сесия  на  Работна  група  ІІ 
„Арбитраж и помирение” на  Комисията на ООН по международно търговско право 
(UNCITRAL). Работата на другите работни групи в рамките на Комисията беше следена 
от Постоянното представителство на Р България към ООН, ОССЕ и други международни 
организации във Виена.  

През отчетния период продължи оказването на съдействие за дейността на Ефорията 
за подпомагане на българския манастир “Свети Георги Зограф” и скита “Достойно Есть” 
в Света гора, Атон.

МВнР продължи дейността във връзка с участието на българската страна в преговорите 
за делимитация на морските пространства между България и Румъния в Черно море, 
като организира и координира работата на Междуведомствената група за подготовка 
на позицията на Република България за преговорите с Румъния, създадена с решение 
на Министерския съвет от 19 март 1992 г., допълнено с решение от 12 октомври 1992 г. 
На 8 и 9 декември 2011 г. в София бе проведен поредният кръг преговори с румънската 
страна.

И през 2011 г. Министерството на външните работи продължи да координира работата 
на Експертната работна група по изпълнението на Споразумението между Република 
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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 № 164 на Министерския съвет  от  14 март  2009 г.  и на 
Междуведомствената работна група за формиране на българската позиция по въпроса 
за използване на водите на река Резовска от Република Турция, създадена с Решение 
№  665  на  Министерския  съвет  от  2007  г.  Бе  извършен  преглед  и  актуализация  на 
националната позиция по двата въпроса.

Министерството  координира  дейността  по  информиране  на  заинтересованите 
администрации  и  изготвянето  на  съответните  становища  по  международно-правни 
дела  и  активно  работи  за  осигуряване  на  международноправната  и  техническа 
подготовка по сключване на международни договори и за информационно-правното 
обслужване във връзка с участието на Р България в международните договори и по-
конкретно:

- регистриране  в  картотеката  на  новопостъпили  оригинали  на  двустранни 
договори (102 бр.) и копия на многостранни договори (54 бр.);  въвеждане на данните 
по  тях  в  автоматизираната  информационно-търсещата  система  INTERLAW; 
актуализиране на данните за международните договори в картотеките, справките за 
договорно-правните  бази  по  държави  и  тематика  и  в  автоматизираната  система 
INTERLAW;

- изготвяне на пълномощни за подписване на международни договори и за 
участие на български делегации в международни форуми (135 бр.);

- оказване  съдействие  в  подготовката  по  подписването  на  двустранни 
междудържавни, междуправителствени и междуведомствени договори, предоставяне 
на българска договорна хартия,  официални папки и трикольорна лента,  полагане на 
восъчни  печати;  при  необходимост,  участие  в  церемониите  по  подписване  на 
международни  договори  по  време  на  посещения  на  ниво  президент,  министър-
председател, министър и заместник-министър на външните работи;

- изготвяне на ратификационни документи за влизането в сила на двустранни 
договори и участие в церемониите по размяната им; 

- изпращане  на  ноти  до  дипломатическите  представителства  на  чужди 
държави, акредитирани в София, относно влизането в сила, прекратяването и др. на 
двустранни международни договори;

- изпращане  на  указания  с  проект  на  ноти  до  дипломатическите 
представителства  на  Република  България  в  чужбина  относно  влизането  в  сила, 
прекратяването и др. на двустранни международни договори; 
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- изготвяне  на  ратификационни  документи  и  уведомления  за  изпълнени 
вътрешнодържавни процедури за влизане в сила или денонсиране на многостранни 
договори и двустранни договори на България с международни организации;  

- изготвяне на споразумения, сключвани чрез размяната на ноти, с вносител 
МВнР и други ведомства;

- участие в преговори за извършване инвентаризация (преглед) на договорно-
правните бази на Република България с други държави,  с оглед привеждането им в 
съответствие със законодателството на Европейския съюз;

- активно  участие  в  дейностите  по  финализирането  на  обмена  на 
кореспонденция по дипломатически път за прекратяване, денонсиране или изменение 
на  сключените  между  Р  България  и  други  държави  двустранни  международни 
договори в  областта  на  търговията,  икономическото сътрудничество,  ветеринарното 
дело и растителната  защита,  транспорта,  стандартизацията  и  метрологията,  с  оглед 
привеждането им в съответствие със законодателството на Европейския съюз;

- обнародване в “Държавен вестник” на двустранни и многостранни договори 
и изменения и допълнения към тях от компетенцията на МВнР (13 бр.);

- изготвяне на справки в рамките на Министерството на външните работи – 
предоставяне  информация за статуса  на  двустранни и многостранни международни 
договори, копия от текстовете им и др.

- изготвяне  на  справки  по  компетентност  за  други  ведомства-вносители  на 
двустранни международни  договори, които включват цялостни тематични справки по 
ресори;

- изготвяне на 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

- предоставяне  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.

МВнР  осъществява   депозитарните  функции  в  договорната  практика  на  Република 
България  и  участваше  активно  в  подготовката  и  сключването  на  международни 
договори от  Република България,  даваше правни становища по статута,  действието, 
тълкуването и прилагането им. 

От 1 януари 2011 г. до 1 януари 2012 г. Министерството на външните работи представи 
от  името  на  Правителството  на  Република  България  писмени  бележки  по  десет 
преюдициални дела пред Съда на Европейския съюз, а именно:
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- С-503/10 „Евроетил” АД срещу Директора на „Агенция Митници”;
- С-621/10 АДСИЦ „Болкан енд Сий пропъртис” срещу Директора на Дирекция 
„Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Варна при Централното управление 
на Националната агенция за приходите;
- С-118/11  „ЕОН  АСЕТ  МЕНИДЖМЪНТ”  ООД  срещу  Директора  на  Дирекция 
„Обжалване и управление на изпълнението” – гр. Варна при Централното управление 
на Националната агенция за приходите;
- С-153/11  „Клуб”  ООД  срещу  Директора  на  Дирекция  „Обжалване  и 
управление  на  изпълнението”  –  гр.  Варна  при  Централното  управление  на 
Националната агенция за приходите;
- С-234/11  „ТЕЦ  Хасково”  АД срещу  Директора  на  Дирекция  „Обжалване  и 
управление  на  изпълнението”  –  гр.  Варна  при  Централното  управление  на 
Националната агенция за приходите;
- С-262/11 „Кремиковци” АД срещу Министъра на икономиката, енергетиката и 
туризма и заместник- министъра на икономиката, енергетиката и туризма;
- С-284/11  „ЕМС-България  ТРАНСПОРТ”  ООД  срещу  Директора  на  Дирекция 
„Обжалване  и  управление  на  изпълнението”  –  гр.  Пловдив  при  Централното 
управление на Националната агенция за приходите;
- С-285/11  „Боник”  ЕООД  срещу  Директора  на  Дирекция  „Обжалване  и 
управление  на  изпълнението”  –  гр.  Варна  при  Централното  управление  на 
Националната агенция за приходите;
- Съединени дела С-320/11, С-330/11, С-382/11 и С-383/11 Диджиталнет” ООД 
срещу Началника на Митнически пункт – Варна Запад при Митница Варна, ”Цифрова 
компания” ООД срещу Началника на Митнически пункт – Варна Запад при Митница 
Варна, „М САТ КЕЙБЪЛ”АД срещу Началника на Митнически пункт – Варна Запад при 
Митница Варна и ”Диджиталнет” ООД срещу Началника на Митнически пункт – Варна 
Запад при Митница Варна.
- С-394/11  Валери  Хариев  Белов  срещу  „ЧЕЗ  Електро  България“  АД,  „ЧЕЗ 
Разпределение България“ АД, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.

През този период на Съда на Европейския съюз беше представена молба за встъпване 
на  Република  България  по съединени дела С-584/10  Р  Европейска комисия/Kadi,  С-
593/10  Р  Съвет  на  Европейския  съюз/Kadi  и  С-595/10  Р  Обединено  кралство 
Великобритания  и  Северна  Ирландия/Kadi  в  подкрепа  на  исканията  на 
жалбоподателите  –  Европейска  комисия,  Съвет  на  Европейския  съюз  и  Обединено 
кралство  Великобритания  и  Северна  Ирландия.  Беше  представено  и  писмено 
становище при встъпване на Правителството на Република България по тези дела. 

През  отчетния  период Министерството  на  външните  работи  представи  от  името  на 
Правителството на Република България жалба за отмяна на Решение за изпълнение на 
Комисията от 15 април 2011 г. за изключване от финансиране от страна на Европейския 
съюз на  някои разходи,  направени от  държавите-членки в рамките на Европейския 
фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА), секция „Гарантиране“, на 
Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и на Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Общият съд образува Дело Т-335/11 и 
беше представена писмена реплика на правителството на Република България по това 
дело. 

178



Служители на Министерството на външните работи участваха в три съдебни заседания 
пред Съда на Европейския съюз по преюдициални дела.

През отчетния период служители на Министерството на външните работи участваха в 
заседания на Работната група към Съвета на Европейския съюз „Съд на Европейския 
съюз”,  както  и  представляваха  Република  България  на  ежегодната  среща  на 
процесуалните  представители  на  държавите-членки  пред  съдебните  институции  на 
Европейския съюз, която през 2011 г. се проведе в гр. Будапеща, Унгария.

Отчет на показателите за изпълнение   

Показатели за изпълнение Мерна 
единица

Проекто-
Бюджет 
2011 г.

Отчет
2011 г.

1. Участия на експертно ниво в многостранни и 
двустранни споразумения и инициативи за 
неразпространение на ОМУ и експортен контрол на 
оръжия, изделия и технологии с двойна употреба

Брой 30 18

2.  Участия в заседания, сесии и форуми на експертно ниво 
в ООН, НАТО, ОССЕ, СЕ и други международни 
правителствени организации

Брой 190 46

3.  Български граждани, работещи в международните 
секретариати на ООН и специализираните агенции, НАТО, 
ОССЕ и СЕ

Брой 19 В рамките на 
НАТО, ОССЕ и 

ООН няма 
български 

граждани на 
международни 

позиции, 
финансирани 

от 
националния 

бюджет
4.  Избрани български граждани в международни 
правораздавателни органи, в т.ч. съдия в Общия съд на ЕС

Брой 1 1

5. Подготвени и осъществени двустранни посещения и 
среши на ниво министър на външните работи или друг 
член на правителството

Брой 57 103

6. Сключени двустранни междуправителствени 
споразумения

Брой 58 16

7. Двустранни политически консултации с МВнР на 
страните от Америка, Източна Европа, Кавказ и Централна 
Азия, БИА и АТР

Брой 38 виж т.30

8. Почети консули на България в страните от Източна 
Европа, Кавказ и Централна Азия, БИА, Америка и АТР

Брой 55 виж т. 36

9. Размер на официалната помощ за развитие млн.лв.
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10. Проведени сесии на междуправителствени 
смесени комисии и подкомисии за икономическо, 
промишлено, търговско и техническо сътрудничество

Брой 11 10

11. Международни изложения, панаири, бизнес-
форуми, осъществени със съдействието на задграничните 
представителства

Брой 16 14

12. Подготвени участия в заседания, сесии и форуми 
на най-високо и високо равнище

Брой 16 8

13. Спечелени избори за български представители в 
органи и организации от системата на ООН

Брой 3 5

14. Участие в международни срещи и форуми на 
експертно ниво в органите, програмите и фондовете на 
ООН, специализираните агенции към ООН и др. 
международни организации в икономически , социални 
екологични и хуманитарни въпроси

Брой 55 14

15. Заседания на Европейския съвет с участие на 
министър-председател

Брой 6 6

16. Заседания на Съвета „Общи въпроси” с участие на 
министър на външните работи

Брой 12 12

17. Секторни Съвети на ЕС Брой 56 38

18. Двустранни посещения и срещи на ниво комисар/
член на правителство

Брой 8 8

19. Двустранни и многостранни консултации по 
европейските въпроси

Брой 17 15

20. Заседания на Работни органи на ЕС Брой 56 4

21. Семинари по политиките на ЕС Брой 5

22. „Green diplomacy” Брой 2

23. Подготвени и взети участия в заседания на 
Европейския съвет

Брой 4 Вж. т. 15

24. Подготвени участия в заседания/срещи на ниво 
министър на външните работи в Съвет „Външни работи”, 
Съвет „Гимних”

Брой 14 11

25. Подготвени и осъществени многостранни и 
двустранни консултации и заседания на ниво политически 
директор/европейски кореспондент

Брой 17 10

26. Участия на дипломати от ЦУ на МВнР в работни 
групи на ОВППС 

Брой 300 35

27. Двустранни посещения и срещи посещения на 
ниво президент, председател на Народно събрание, 
министър-председател

Брой 40 44

28. Подготвени посещения и срещи на ниво министър 
на външните работи или друг член на правителство

Брой 25 виж т.5

29. Подготвени посещения на ниво министър-
председатели на провинции/региони

Брой 6 виж т.27

30. Двустранни политически консултации с МВнР Брой 64 16
31. Подготвени и проведени заседания на смесени 
комисии за двустранно сътрудничество с държави или 
провинции/региони

Брой 6 Вж. т. 10

32. Съдействие за подписване на двустранни 
спогодби

Брой 10 Вж. т. 6
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33. Проведени със съдействието на дипломатическата 
служба конференции, бизнес-форуми и други 
мероприятия за насърчаване на двустранните 
икономически отношения

Брой 10 Вж. т. 11

34. Участие в организирането на по-крупни чествания 
за популяризиране на България и за развитие на 
културното сътрудничество с европейски страни и/или 
страни-членки на ЕС

Брой 10 14

35. Участия в срещи и форуми на Централно-
европейската инициатива (ЦЕИ) и Международната 
организация на франкофонията (МОФ)

Брой 17 14

36. Откриване на посолства и консулства Брой 6 /почетни/
37. Почетни консули на България в европейските 
страни

Брой 38 Вж. т. 36

38. Подготвени двустранни посещения и срещи на 
най-високо и високо равнище /Президент, Председател на 
Народно събрание, Министър-председател/

Брой 20 Вж. т. 27

39. Подготвени двустранни посещения и срещи на 
ниво министър на външните работи или друг член на 
правителството

Брой 55 Вж. т. 28

40. Двустранни политически консултации с МВнР Брой 15 Вж. т. 30
41. Сключени двустранни междуправителствени 
споразумения

Брой 15 Вж. т. 6

42. Подготвени и проведени участия в регионални и 
международни срещи на най-високо и високо ниво 
/Президент, Председател на Народното събрание, 
Министър-председател/ в ЮИЕ 

Брой 3 5

43. Подготвени и проведени участия в регионални и 
международни срещи на ниво министър на външните 
работи или друг член на правителството в страни 

Брой 12 14

44. Подготвени и проведени международни 
конференции по развитие на регионалното 
сътрудничество

Брой 22 Вж. т. 35 и т. 43

45. Участие в мероприятия по линия на Процеса на 
срещи на министрите на отбраната от ЮИЕ и по 
сигурността в Черно море

Брой 8 8

46. Домакинство на международни форуми Брой 5

47. Подготвени и проведени съвместни заседания на 
ниво правителство

Брой 2

48. Съдействие за участие в заседания, форуми и 
срещи по парламентарна линия

Брой 19

49. Посещения на ген.секретари на НАТО, ООН и 
Съвета на Европа, председател на Европейски съд по 
правата на човека

Брой 4

50. Участия в заседания по дела, образувани пред 
Съда на ЕС и Общия съд на ЕС, по които Република 
България в страна

Брой 2

Отчет на разходите   
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№

Програма  4  -  "Външна  политика  и  многостранна 
дипломация"

( в лева ) Закон 2011 г.
Уточнен план 

2011 г.
Отчет 
2011 г.

І. Общо ведомствени разходи: 3 007 000 2 445 216 2 193 557

    Персонал 0 0 0

    Издръжка 3 007 000 2 445 216 2 193 557

    Капиталови разходи 0 0 0

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК: 3 007 000 2 445 216 2 193 557

 Персонал   0

 Издръжка 3 007 000 2 445 216 2 193 557

 Капиталови разходи   0

2
Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и 
сметки 0 0 0

 Администрирани разходни параграфи **    

ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета 9 340 979 9 933 334 9 932 411

 1. Членски внос към международни организации 9 340 979 9 280 334 9 279 481

 2. Предоставени помощи за чужбина  653 000 652 930 

ІІІ.

Администрирани  разходни  параграфи  по  други 
бюджети, фондове и сметки 0 0 0

 Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): 9 340 979 9 933 334 9 932 411

     

 Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 12 347 979 12 378 550 12 125 968

     

 Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 12 347 979 12 378 550 12 125 968

 Численост на щатния персонал    

 Численост на извънщатния персонал    

Причини за непостигане на някои от планираните целеви стойности 

Политически кризи в някои страни от Близкия изток и Африка и настъпилите промени в 
политическата  обстановка  бяха  фактори,  поради  които  някои  планирани  визити  и 
споразумения бяха забавени или отложени за по-късен етап. Основна част  от усилията 
и експертизата на дипломатическата служба бяха концентрирани върху работата в тези 
направления.  Реакцията  бе  бърза  и  навременна.  Като  цяло  обаче,  ефектът  върху 
целите на Програма 4 беше възстановим. 

Бюджетните  ограничения,  наложени  в  следствие  на  световната  финансова  и 
икономическа криза,  силно повлияваха върху възможностите на МВнР да представя 
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България  в  редица  международни  формати,  в  т.ч.  в  работни  органи  на  ЕС. 
Същевременно ограничените финансови ресурси възпрепятстват и възможностите за 
организиране  на  посещения  и  срещи  и  води  до  нарушаване  на  принципа  на 
реципрочност при двустранни и многостранни консултации. 

Строгите бюджетни ограничения и липсата на целеви бюджет по участието на България 
в НАТО не позволи в пълен обем да използваме възможностите, които ни предоставя 
изпълнението на функциите на Посолство на НАТО за контакт, за издигане на имиджа 
на България в Молдова и сред останалите съюзници в НАТО. 

Поради  липса  на  финансиране  бяха  прекратени  установените  в  последните  години 
добри  практики  за  постигане  на  външнополитически  цели,  като  значителното  ни 
участие  в  Доверителни  фондове  по  линия  на  НАТО/ПзМ,  включително  към 
доверителните  фондове  за  Афганистан,  и  реализирането  на  практически  дейности 
(стажове,  семинари  и  т.н.),  в  изпълнение  на  двустранни  меморандуми  за 
сътрудничество  в  областта  на  европейската  и  евроатлантическата  интеграция  със 
страни-партньори от Западните Балкани и Черноморския регион. 

Ограничените бюджетни средства не позволиха участието на делегации от столицата 
във  втората  среща  на  Подготвителния  комитет  за  предстоящата  през  2012  г. 
Конференция  на  ООН  по  устойчиво  развитие  (Ню  Йорк,  7-8  март  2011  г.), 
традиционната пролетна Среща на високо равнище на ИКОСОС със Световната банка, 
Международния  валутен  фонд  (МВФ),  Световната  търговска  организация  (СТО)  и 
Конференцията на ООН за търговия и развитие (УНКТАД) (10-11 март 2010 г.),  44-та 
сесия на Комисията на ООН по населението и развитието (Ню Йорк,11 – 15 април 2011 
г.) и 19-та сесия на Комисията на ООН по устойчиво развитие (Ню Йорк, 2-13 май 2010 
г.) и други.

Програма 5: „Национален визов център, инструмент „Шенген" и управление на 
кризи”

Цели 

Основните  цели  на  тази  програма  са  да  се  изгради  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  Инструмента  „Шенген".  След  постигане  на 
членство да се осигурят условия за ефективно прилагане на правото и практиката на 
Шенген.
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Освен  това,  по  тази  програма  се  осигурява  финансова,  консулска,  правна,
медицинска,  транспортна  и  друга  поддръжка  за  български  граждани,  изпаднали  в 
критична ситуация в чужбина.

Продукти/ услуги, предоставяни на по програмата

− Преструктуриране и реорганизация 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;

− Поддръжка на Резервен визов център;

− Изпълнение на препоръки и докладване в Работна група „Оценка по 
Шенген" относно мерките, изискващи промени в нормативната уредба на РБ;

− Извършване  на  анализ  и  на  необходими нормативни  промени във 
връзка с актуалните моменти във визовото законодателство на ЕС;

− Подпомагане  на  изпаднали  в  бедствено  положение  в  чужбина 
български граждани до тяхното завръщане в страната

− Организиране и провеждане на евакуация на български граждани от 
райони на природни бедствия или въоръжени конфликти;

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

− Подпомагане на български граждани, жертви на трафик на хора;

− Предаване на документи за екстрадиция и трансфер на осъдени лица;

− Оказване  на  съдействие  на  близките  на  починали  български 
граждани;

− Помощ на плавателни съдове под български флаг, на регистрирани в 
Република България самолети и на техните екипажи;

− Повишаване  на  квалификацията  на  консулите  и  консулските 
длъжностни лица преди заминаване на задграничен мандат;

Резултати 
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През първото полугодие на 2011 г. дипломатическата служба продължи да работи по 
един от основните приоритети, залегнали в Правителствената програма, а именно – 
изграждане  на  необходимата  инфраструктура  и  материална  среда,  подготовка  на 
кадрите и изготвяне на съответните нормативни и административни документи, които 
да съответстват на изискванията за присъединяване към Инструмента “Шенген”, както 
и  осигуряване  на  условията  за  ефективно  прилагане  на  правото  и  практиката  на 
Шенген  след  приемането  на  Република  България  в  Шенген.  Министерството  оказа 
пряко и косвено съдействие за успешното разрешаване на редица случаи на български 
граждани, изпаднали в критични ситуации в чужбина.

По-специално могат да бъдат отбелязани следните резултати и основни въпроси, по 
които е работило Министерството на външните работи:

През първото полугодие на 2011 г.  продължи работа по Инструмента Шенген. Като 
бенефициент на средства по Инструмента Шенген МВнР участва в изпълнение на Цел 
8  „Развитие  на  Националната  визова  система  и  свързване  към  Визовата 
информационна  система  на  ЕС  и  мрежата  за  консултиране  на  визи  VISION”  на 
Националната индикативна програма 2007-2009 г.,  приета с Протоколно решение № 
13 на Министерския съвет на Република България на 20 март 2008 г. До 31 март 2010 г. 
са  сключени  18  договори  на  обща  стойност  17 326 600,87  лв.  Възложител  по 
договорите  е  Министерството  на  финансите  -  Дирекция  „Централното  звено  за 
финансиране  и  договаряне”.  Изпълнителите  са  български  фирми,  определени след 
провеждане на открити обществени поръчки. До 31 декември 2010 г. бяха изпълнени 
всичките 18 договора, с бенефициент МВнР. Усвоени са 17 306 816,45 лв. 

През  отчетния  период  се  извършиха  проверки  на  изпълнението  на  дейностите  по 
сключените  18  договори  и  на  достоверността  на  направените  разходи,  съгласно 
одобрените на 24 март 2010 г. от Комитета за управление, наблюдение и контрол на 
Инструмента  Шенген  (КУНК)  Процедури  за  проверка  на  разходите  по  Инструмента 
Шенген от бенефициентите и старши програмните ръководители преди верификация 
на разходите от дирекция „Международни проекти” – МВР. На заседания на КУНК бяха 
одобрени  съответните  доклади  по  сертификация  и  декларация  за  допустимите 
разходи, изготвени  от  Изпълнителната  агенция  по  Инструмент  Шенген  –  дирекция 
„Централно звено за финансиране и договаряне” към Министерство на финансите в 
съответствие  с  Процедури за верификация на разходите по Инструмента Шенген от 
Управляващия орган преди сертифициране. МВнР подготви своята част в окончателния 
доклад до Европейската комисия за изпълнение на приоритетите на НИП 2007-2009 по 
Инструмент Шенген.

През  отчетния  период  МВнР  участва  в  подготовката  и  изпълнението  на 
Многогодишната програма 2010-2013 по Европейският фонд за външни граници /ФВГ/. 
Дирекция „Консулски отношения” е участвала в разработването на Многогодишната 
програма по Фонда, която е одобрена, и МВнР като бенефициент може да участва с 
проекти за реализиране на дейности съответно по приоритет  3 „Подкрепа относно 
издаването на визи и за справяне с незаконната имиграция, включително разкриване 
на фалшиви или подправени документи чрез засилване на дейностите, провеждани от 
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консулските служби на Република България в трети страни”, приоритет 4  „Подкрепа за 
развитие  на  информационните  системи,  необходими  за  прилагане  на  правните 
инструменти на Общността в областта на външните граници и визите” и приоритет 5 
„Подкрепа за  ефективно и ефикасно приложение на съответните правни инструменти 
на Общността в областта на външните граници и визите, и по-специално на Кодекса  на 
шенгенските  граници  и  на  Европейския  кодекс  за  визите”.  Общата  стойност  на 
проектите, с които МВнР кандидатства за финансиране по линия на ФВГ е 4 031 733,34 
евро. През текущия период е подготвена техническата документация за участието на 
МВнР в Годишната програма 2010 на ФВГ.

Второ полугодие на 2011 г. 

В продължение на работата по инструмента Шенген през второто полугодие на 2011 г. 
МВнР разви  и  пристъпи  към реализация  на  различните  дейности  по приоритети  от 
Многогодишната  програма  2010-2013  на  Фонда  за  външни  граници  /ФВГ/  на  ЕС  на 
обща стойност 4 031 733,34 евро. 

Реализацията по Годишни програми е както следва:

По Годишна програма 201  0  

МВнР участва като бенефициент по 3 дейности: 

Дейност  12  „Оборудване  на  консулски  служби  с  модерна  технология  за 
изпълнение  на  конкретни  задачи  –  доставка  на  оборудване  за  проверка  на 
документи”  :  сключен е  договор  за  финансиране  с  Отговорния  орган,  определен  е 
външен  експерт  за  изготвяне  на  Техническа  спецификация.  Приключи  обявявената 
процедура за обществена поръчка. Към момента се отварят офертите на участниците в 
търга от Отговорния Орган /ОтО/ – ДМП-МВР. Изпълнението на дейността трябва да 
приключи до 30 юни 2012 г. Обща стойност на проекта – 200 000 евро.

Дейност  15:  „Развитие  на  системата  за  балансиране  на  натоварването  в 
Националния визов център в МВнР и в Резервния визов център в Бояна, както и между 
тях”:  сключен  е  договор  за  финансиране  с  Отговорния  орган,  определен  е  външен 
експерт за изготвяне на Техническа спецификация. Приключи обявявената процедура 
за обществена поръчка. Към момента се отварят офертите на участниците в търга от 
Отговорния Орган /ОтО/ – ДМП-МВР. Изпълнението на дейността трябва да приключи 
до 30 юни 2012 г. Обща стойност на проекта – 450 000 евро.

Дейност  18:  „Повишаване  капацитета  на  служителите  в  дирекция  „Консулски 
отношения” и българските консулства”. Дейността е с два модула: „Едномесечен стаж 
за  едно  длъжностно  лице  от  ДКО  в  консулската  служба  на  ФРГермания  в  Измир, 
Турция” и „Обучение на консулски служители”. Сключен е договор за финансиране с 
Отговорния орган. По първи модул е проведен стаж в консулската служба на Германия 
в Измир за периода 9.11-6.12.2011 г. Участие взе г-жа Стоянка Георгиева, гл. специалист 
от Визов център. По втория модул е предвидено 5-дневно обучение на служителите от 
дирекция  „Консулски  отношения”.  Изготвена  е  Техническа  спецификация. 
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Изпълнението на дейността трябва да приключи до 30 юни 2012 г. Обща стойност на 
проекта – 100 000 евро.

Обща стойност на проектите по ГП 2010 – 750 000 евро.

По Годишна програма 2011

МВнР  участва  с  две  дейности:  Дейност  15  „Поддръжка  на  доставеното 
програмно и техническо осигуряване за Националната визова система и интерфейсите 
на визовата информационна система на ЕС” на стойност 971 733.34 евро и Дейност 19 
„Ежегодни  едномесечни  стажове  на  един  служител  от  ДКО  в  консулски  служби  и 
централни ведомства на страни от ЕС” на стойност 16 000 евро. Предстои да се изготвят 
детайлни проектни фишове. Обща стойност на проектите – 987 733,34 евро.

По Годишна програма 2012

МВнР ще участва с една дейност „Поддръжка на доставеното програмно и техническо 
осигуряване  за  Националната  визова  система  и  интерфейсите  на  визовата 
информационна система на ЕС”. Обсъждането на проекта на програмата е приключило. 
Следва да бъде одобрена от ЕК. Обща стойност на проекта – 1 244 000 евро.

През   2011  г.  са  проведени  успешни  тестове  за  свързване  със  системата  за 
консултиране на визи VISION с Швейцария, Гърция, Словакия и Чехия. 

Второ полугодие на 2011

През  месец  септември  се  проведоха  тестовете  за  оперативна  и  функционална 
свързаност  на Националната визова система с Визовата информационна система на 
ЕС.  Тестовете  се  състояха  в  обмяна  на  предварително  дефинирани  служебни 
съобщения, предоставени от ЕК и данни чрез специализираната програмна система 
за  връзка  (SP.VIS)  с  използването  на  тестовия  софтуер  CompliTT oт  Steriа  PS (  т.н. 
тестове за съвместимост). 
През  2010  г.,  във  връзка  с  подготовката  ни  за  присъединяване  към  Шенгенското 
пространство,  от  МВнР  са  усвоени  средства  по  програмата  Инструмент  Шенген  в 
размер  на  6,4  млн.  евро  за  програмно  и  техническо  осигуряване  за  развитието  на 
Националната  визова  система  (Н.ВИС).  Цялото  оборудване  и  приложен  софтуер  са 
доставени, инсталирани и пуснати в експлоатация в Националния визов център (НВЦ) и 
Резервния визов център -резиденция „Бояна „(РВЦ). 
Системата  е  от  особено  високо  ниво  на  сложност  и  се  нуждае  от  системно 
администриране  от  сертифицирани  специалисти,  както  и  от  следгаранционно 
поддържане и помощ от фирмите доставчици,  като договорите за следгаранционно 
обслужване и поддръжка се сключват в рамките на предходната календарна година и 
за  такъв  тип  проекти  възлизат  годишно  на  20-25%  от  стойността  на  съответното 
програмно и техническо осигуряване. По разчети са необходими около 2 млн. и 600 
хил.лв. годишно (средства за поддръжка на софтуерните и хардуерни компоненти на 
системата). Това са средства, които МВнР трябва да осигурява ежегодно до извеждане 
на системата от експлоатация. 

187



След  проверка  и  в  заложените  средства  в  бюджета  на  МВнР,  се  установи,  че  за 
поддръжка,  следгаранционно  обслужване  и  заплащане  на  софтуерни  лицензи  (за 
НВИС)  за  2011  г-  няма  заложени  средства,  за  2012  година  също  няма  заложени 
средства,  а  и  не  можаха  да  бъдат  договорени  такива  в  последния  момент  на 
подписване на бюджета в МФ. На практика всички договори за софтуерни лицензи и 
следгаранционна поддръжка на оборудването са изтекли от м.октомври и м.ноември 
2011г.
За  осигуряване  на  средствата  за  поддръжка  МВнР  е  изготвило  и  предложило  за 
финансиране проект по Годишната програма 2011 (ГП) на Фонд външни граници на ЕС 
за поддръжка на програмното и техническо осигуряване  на НВЦ и РВЦ, Дейност 15 
„Поддръжка  на  доставеното  програмно  и  техническо  осигуряване  на  Националната 
визова  система и интерфейсите  за Визовата  информационна  система  на  ЕС –  VIS и 
мрежата за консултиране VISION”. С оглед процедурните правила на Фонда се планира 
при успешно  провеждане  на  тръжните  процедури предвидените  и  одобрени по  ГП 
средства за 2011 в размер на 971 733.44 евро да бъдат усвоени до средата на 2012 г.. 
Планираните 1 244 000 евро по ГП 2012 в най-добрия случай до средата на 2013г., при 
одобряване на финансирането.  За 2013 г. са планирани 944 000 евро.  Тези суми ще 
бъдат усвоени през 2012, 2013, 2014 година. 
Поради  забавяне  на  процедурите  по  усвояване  на  средствата  по  Фонд  външни 
граници  и  това,  че  средствата  не  са  достатъчни  за  осигуряване  на  цялостната 
поддръжката  на  доставеното  програмно  и  теническо  оборудване  по  Инструмент 
Шенген (от необходимите 2 млн. и 600 хил.лв. получаваме едва 1 млн. 944 хил.лв за  
2011г.  и  от  друга  страна  опасенията  от  директора  на  Д-я  „Международни  
проекти”-МВР,  отговорен орган по разходване на средствата по ФВГ,  че ЕК би  
могла и да не приеме разходите по подръжката да се осигуряват на 100% от ЕФ), 
бяха  предприети  необходимите  мерки  за  осигуряване  на  средства  за  един  от 
компонентите  за  поддръжка  -  бази  данни  IBM  Informix  Dynamic  Server  Enterprise 
Edition 11.50  със  средства  от  държавния  бюджет.  Базата  данни  се  използва  за 
експлоатация  на  Националната  визова  Система.  Това  е  един  от  най-критичните 
компоненти на системата за поддържане на непрекъснатия режим на работа на НВИС 
и  защитата  на  данните.  След откриване  на  процедура  чрез  пряко договаряне  без 
обявление, е приключена процедура по сключване на 3-годишен договор с фирмата 
“Ен Ди Би” ЕООД,  която е единственият център за  дистрибуция и  поддръжка, 
сертифициран по “Ай Би Ем Информикс” (IBM Informix)  за  България.  Предмет на 
договора е поддръжка и  софтуер на Системата  за управление на  бази данни IBM 
Informix  Dynamic  Server  Enterprise Edition 11.50  (с  право  за  ползване  на  софтуера, 
както и защита на критично важни данни, висококвалифицирана поддръжка 24/7) и е 
на стойност 734 328 лв. с ДДС за три години.
   Сключен е договор  за  поддръжка на  изграденото  непрекъсваемо електрическо 
захранване   на  НВЦ  и  РНВЦ  МВнР  и  след  извършено  пазарно  проучване  е 
предоставена  поддържаща  оферта  за  избор  на  фирма  за  следгаранционна 
поддръжка на климатичната техника.
Извършва  се  текущо  администриране  на  операционните  системи,  приложния 
софтуер,  базите данни и други  системи,  инсталирани за нуждите на  Националния 
визов център и Резервния визов център,  изградени и оборудвани със средства по 
Инструмента Шенген от администраторите на НВИС.
Извършва се също техническо обслужване и експлоатация на оборудването в двата 
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центъра. МВнР е осигурило  най-висока степен на готовност за включване на страната 
ни във Визовата информационна система на ЕС. 

Пред периода февруари – март 2011  г. е преместена консулската служба в Белград от 
самостоятелно ползвана сграда в сградата на посолството. 
Пред периода юни – юли е преместена консулската служба в Тбилиси от една сграда в 
друга сграда при цялостното преместване на посолството. 
В  съответните  консулски  служби  са  изградени  биометрични  работни  места  и  са 
монтирани  всички  технически  средства  по  Шенгенската  доставка,  съобразено  със 
съответните изисквания.

През периода юли-декември 2012г.  с Постановление  № 1 9 0 от 4 юли 2011г. за 
временно прекратяване дейността на задграничните представителства на Република 
България бяха закрити ГК в Новосибирск и Екатеринбург, като техническите средства от 
Екатеринбург са транспортирани за съхранение в ДП-Москва, а от Новосибирск бяха 
транспортирани до София и складирани в  Дом №8-Комплекс „Бояна”- МС.

През горепосочения период са изпратени технически средства за снемане на 
биометрични данни до мисиите: Осло, Токио, Кувейт, Сеул, Ханой, Братислава, 
Канбера, Хелзинки, Стокхолм, Прага, Берн, Подгорица, Копенхаген, Дъблин,Варшава, 
Букурещ, Бразилия, Буенос Айрес и Мексико.

Разходите за доставка на техническите съоръжения до горепосочените мисии възлизат 
на 13 402лв. През първото полугодие на 2012г. доставените  технически средства  ще 
бъдат инсталирани по утвърден график. 

През второто полугодие на 2011г. бяха подменени дефектирали технически средства в 
Отава,  Абуджа, Лондон, Валенсия, Брюксел,Ню Йорк, Лос Анжелис. Разходите за 
доставка на техническите съоръжения до горепосочените мисии възлизат на 4229лв.

От 25 май до 7 юли се състоя седмият Курс по консулска дипломация, организиран от 
Дипломатическия институт, съвместно с Дирекция „Консулски отношения” на МВнР. 
В него взеха участие 55 служители, чиято работа е свързана с консулската дейност на 
България в чужбина. В петседмичния период на курса участниците бяха запознати с 
важни международни и национални документи и задълбочиха знанията си по основни 
теми  от  консулската  проблематика.  За  лектори  в  курса  бяха  поканени  експерти  от 
Дирекция “Консулски отношения” на МВнР, Министерството на вътрешните работи, 
Министерството на правосъдието, Държавната агенция за българите в чужбина и други 
институции.  Това  обучение  е  задължителен  елемент  от  подготовката  на  всички 
консулски служители преди заминаването им на мандат. В края на курса участниците 
положиха изпит пред комисия от експерти от Министерство на външните работи.  

През  първата  половина  на  2011  г.  Министерството  на  външните  работи  се  включи 
активно  в  организирането  и  междуведомственото  координиране  при  възникнали 
кризисни ситуации с български граждани в чужбина, а именно: 
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− организиране  на  действията  за  освобождаване  на  отвлечените  в 
Западен  Дарфур,  Судан  трима  български  граждани  -  членове  на  екипаж  на 
хеликоптер  МИ  8,  обслужващ,  дейността  на  международните  хуманитарни 
организации в Дарфур (януари – юни 2011 г.).

− идентификацията на австрийски гражданин от български произход, 
загинал при атентат на летище „Домодедово” в Москва (януари 2011 г.),

− организиране и провеждане на евакуациите на български и чужди 
граждани от Египет (януари – февруари 2011 г. ), Либия (февруари – април 2011 г.), 
Йемен и др., в това число и моряци на кораби, плаващи под чужд флаг,

− организиране  и  провеждане  на  репатрирането  от  Тунис  на 
граждани на Египет и Судан – бежанци от Либия,

− Освобождаване  на  българския  гражданин  д-р  Атанас  Кръстев  от 
либийски затвор (март – юни 2011 г.); 

− организиране  на  международното  сътрудничество  във  връзка  с 
инцидентите с корабите "Магелан стар", Bеluga Sao Paolo” и др.,

− организиране и провеждане на евакуациите на български и чужди 
граждани от Египет (януари – февруари 2011 г. ), Либия (февруари – април 2011 г.), 
Йемен (юни 2011 г);

− организиране  и  репатрирането  от  Джерба,  Тунис  на  бежанци  от 
Либия – египетски граждани до Кайро (март 2011 г.) и судански граждани до Хартум 
(април 2011 г. ) с цел преодоляване на хуманитарна катастрофа;

− организиране  на  извеждането  на  български  граждани  от 
пострадалите  райони  и  страната  в  резултат  на  земетресението  и  последвалото 
цунами в Япония (март – април 2011 г.);

− получаване  на  разрешение  за  напускане  на  пристанището  на 
Абиджан на кораб, плаващ под български флаг (април 2011 г.);

− организиране  репатрирането  на  бедстващи  български  моряци от 
Бразилия – кораб „Сии уинд” (юли – септември 2011 г.) и Малайзия - кораб „Либия” 
(юли – август 2011 г.), плаващи под чужд флаг;

− освобождаване на български работници от Ирак, Нигерия и др. и 
шофьори (Армения, Ливан) и организиране завръщането им в Р България;

− репатриране на пострадали български граждани (Гърция, Непал и 
др.).
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В редица от провежданите спасителни операции и хуманитарни дейности, имащи 
широко международно въздействие  беше осъществено тясно сътрудничество и 
координация с ГД „Хуманитарна помощ и гражданска защита” на ЕК, „Центъра за 
мониторинг и координация” на ЕК, както и кризисните центрове на страните-членки и 
трети страни.
Средства по програмата не са изразходвани, тъй като същите не са планирани. 
Провежданите мероприятия по евакуация на български граждани са осъществявани 
след целеви субсидии от държавния бюджет.

При четири от провежданите спасителни операции беше активиран Механизмът за 
гражданска защита на ЕС, в резултат на което в рамките на календарната година 
изразходваната държавна субсидия беше възстановена на 50% по линия на ЕС.

Отчет на показателите за изпълнение на Програма 5

Отчет на разходите по Програма 5

Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програми

№

Програма 5 - "Национален визов център, инструмент 
"Шенген" и управление на кризи"

Закон 
2011 г.

Уточнен 
план 2011 

г.
Отчет към 

31.12.2011 г.

Програма 5. Национален визов 
център, инструмент „Шенген" и 
управление на кризи
Показатели за изпълнение

Мерна
единица

Целева 
стойност

Отчет 

1. Надеждно и ефективно 
функциониращ Национален 
визов център и Резервен визов 
център

брой 2 Успешно проведени 
тестове за връзка на 

националната визова 
система с Визовата 

информационна система 
на ЕС

2. Повишен административен 
капацитет на консулските 
служители

брой 60 Проведено обучение с 
цел повишаване на 
административния 

капацитет на служителите 
на МВнР, дългосрочно 

командировани в 
консулските служби към 

ЗП на РБ в чужбина
3. Отпечатани визови стикери на 
склад

брой 741 772 Извършване на 
необходимите 

подготвителни действия с 
цел отпечатване на 

визови стикери
4.Курс по консулска дипломация Брой 

обучаеми
55 Успешно полагане на 

изпит пред комисия, 
назначена от Министъра 

на външните работи
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І. Общо ведомствени разходи: 214 000 4 893 461 4 808 846

    Персонал 0 0 0

    Издръжка 214 000 4 893 461 4 808 846

    Капиталови разходи 0 0 0

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК: 214 000 4 893 461 4 808 846

    Персонал   0

    Издръжка 214 000 4 893 461 4 808 846

    Капиталови разходи   0

2
Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и 

сметки 0 0 0

    Персонал    

    Издръжка    

    Капиталови разходи    

 От тях за: *    

 2.1 1.....................................    

 2.2 2....................................    

 Администрирани разходни параграфи **    

ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета 0 0 0

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

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

ІІІ.
Администрирани разходни параграфи по други бюджети, 
фондове и сметки 0 0 0

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

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

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

     

 Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 214 000 4 893 461 4 808 846

     

 Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 214 000 4 893 461 4 808 846

 Численост на щатния персонал    

 Численост на извънщатния персонал    
* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети, фондове и сметки по програмата 
според целта, основанието/характера им и източника на финансиране

** Описание на администрираните разходни параграфи по програмата, вкл. проектите
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