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І. ОТЧЕТ НА ОСНОВНИТЕ ПАРАМЕТРИ ОТ БЮДЖЕТА 

 

Приложение № 1 – Отчет на приходите по бюджета 

    

ПРИХОДИ 
Закон 

Уточнен 

план  
Отчет  

(в лева) 

Общо приходи: 55 190 000 58 730 240 56 467 280 

Данъчни приходи       

Неданъчни приходи 55 190 000 58 350 201 56 083 959 

Приходи и доходи от собственост 7 845 200 7 845 200 6 969 575 

Държавни такси 43 154 800 43 154 800 40 623 731 

Глоби, санкции и наказателни лихви 250 000 250 000 380 868 

Приходи от концесии       

Други 3 940 000 7 100 201 8 109 785 

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми   380 039 383 321 

 

Приложение № 2а – Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми  

Класификационен код* 
РАЗХОДИ  

Закон 
Уточнен 

план  
Отчет  

(в лева) 

  Общо разходи по бюджета на ПРБ 125 970 400 153 534 879 147 528 023 

1100.01.00 
Политика в областта на развитието на ефективна 

дипломатическа служба 
103 866 500 130 826 173 126 814 636 

1100.01.01 
Бюджетна програма "Администриране и осигуряване на 
дипломатическата служба" 

25 940 100 31 439 146 28 691 106 

1100.01.02 

Бюджетна програма "Управление на задграничните 

представителства и подкрепа на българските граждани в 
чужбина" 

77 926 400 99 387 027 98 123 530 

          

1100.02.00 Политика в областта на публичната дипломация 805 400 1 109 809 1 065 947 

1100.02.01 Бюджетна програма "Публична дипломация" 576 500 870 409 839 345 

1100.02.02 Бюджетна програма "Културна дипломация" 228 900 239 400 226 602 

          

1100.03.00 
Политика в областта на активната двустранна и 

многостранна дипломация 
21 298 500 21 598 897 19 647 440 

1100.03.01 
Бюджетна програма "Принос за формиране на политики на 

ЕС и НАТО" 
722 800 722 800 449 519 

1100.03.02 Бюджетна програма "Двустранни отношения" 331 000 331 000 124 290 

1100.03.03 
Бюджетна програма "Активна двустранна и многостранна 

дипломация" 
11 024 800 10 054 300 9 601 918 

1100.03.04 Бюджетна програма "Европейска политика" 312 000 312 000 116 221 

1100.03.05 
Бюджетна програма "Активна двустранна и многостранна 

дипломация" 
2 240 800 1 159 900 938 071 

1100.03.06 
Бюджетна програма "Осигуряване и контрол на 

външнополитическата дейност" 
507 100 558 500 401 870 

1100.03.07 
Бюджетна програма "Международно сътрудничество за 

развитие и хуманитарна помощ" 
6 160 000 8 460 397 8 015 551 
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Приложение № 2б – Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми 

 

  

ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И 

БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ на 

МИНИСТЕРСТВОТО НА 

ВЪНШНИТЕ РАБОТИ 

Общо 

консолидир

ани разходи 

Ведомствени разходи Администрирани разходи 

  

Класифи-

кационен 

код 

(в лева) Общо 

По 

бюджета 

на ПРБ 

По други 

бюджети 

и сметки 
за 

средства 

от ЕС  

Общо 

По 

бюджета 

на ПРБ 

По други 

бюджет
и и 

сметки 

за 
средства 

от ЕС  

  Общо разходи 147 528 023 129 368 310 129 368 310 0 18 159 713 18 159 713 0 

1100.01.00 
Политика в областта на развитието на 

ефективна дипломатическа служба 
126 814 636 126 227 887 126 227 887 0 586 749 586 749 0 

1100.01.01 

Бюджетна програма "Администриране и 

осигуряване на дипломатическата 
служба" 

28 691 106 28 104 357 28 104 357   586 749 586 749   

1100.01.02 

Бюджетна програма "Управление на 

задграничните представителства и 
подкрепа на българските граждани в 

чужбина" 

98 123 530 98 123 530 98 123 530   0 0   

1100.02.00 
Политика в областта на публичната 

дипломация 
1 065 947 1 065 947 1 065 947 0 0 0 0 

1100.02.01 
Бюджетна програма "Публична 

дипломация" 
839 345 839 345 839 345   0 0   

1100.02.02 
Бюджетна програма "Културна 
дипломация" 

226 602 226 602 226 602   0 0   

1100.03.00 

Политика в областта на активната 

двустранна и многостранна 

дипломация 

19 647 440 2 074 476 2 074 476 0 17 572 964 17 572 964 0 

1100.03.01 
Бюджетна програма "Принос за 

формиране на политики на ЕС и НАТО" 
449 519 203 832 203 832   245 687 245 687   

1100.03.02 
Бюджетна програма "Двустранни 
отношения" 

124 290 124 290 124 290   0 0   

1100.03.03 
Бюджетна програма "Активна двустранна 

и многостранна дипломация" 
9 601 918 242 968 242 968   9 358 950 9 358 950   

1100.03.04 
Бюджетна програма "Европейска 
политика" 

116 221 116 221 116 221   0 0   

1100.03.05 
Бюджетна програма "Активна двустранна 

и многостранна дипломация" 
938 071 938 071 938 071   0 0   

1100.03.06 
Бюджетна програма "Осигуряване и 
контрол на външнополитическата 

дейност" 

401 870 401 870 401 870   0 0   

1100.03.07 
Бюджетна програма "Международно 
сътрудничество за развитие и 

хуманитарна помощ" 

8 015 551 47 224 47 224   7 968 327 7 968 327   
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Приложение № 3 – Източници на финансиране на консолидираните 

разходи 

    
Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и 

ориентиран към резултатите бюджет Закон               

2018 г. 

Уточнен 

план  
Отчет  

(в лева) 

Общо консолидирани разходи: 125 970 400 153 534 879 147 528 024 

Общо финансиране: 125 970 400 153 534 879 147 528 024 

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

Собствени приходи 55 190 000 58 730 240 56 467 280 

Субсидия от държавния бюджет 70 850 900 92 333 772 86 021 983 

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

Централен бюджет, в т.ч.:       

      Държавни инвестиционни заеми       

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

Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор -70 500 -70 500 -566 326 

Други програми и други донори по бюджета на ПРБ       

Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма   2 504 823 2 556 686 

Други   36 544 3 048 401 

 

 

 

ІІ. ПРЕГЛЕД НА НАСТЪПИЛИТЕ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД ПРОМЕНИ В 

ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА  

- През 2018 г. щатната численост на МВнР се запази, а разписаната в Устройствения 

правилник основна структура на администрацията не бе променяна. В рамките на 

разглеждания период, създадените през 2017 г. временни тематични екипи за 

обезпечаване на успешното Българско председателство на ЕС продължиха своята 

дейност до 31.07.2018 г. 

- Инициирано бе изменение на Устройствения правилник във връзка с необходимостта от 

привеждане на числеността на Инспектората в съответствие с чл.6, ал.3, т.5 от Наредбата 

за структурата и минималната численост на инспекторатите, реда и начина за 

осъществяване на дейността им и взаимодействието със специализираните контролни 

органи, който предвижда, че органите на държавна власт, към които има създадени 

инспекторати по Закона за администрацията, следва да разполагат с не по-малко от десет 

инспектори, включително ръководител, при брой на служителите в проверяваните 

структури над 1200. 

- С цел подобряване на работните процеси бяха извършени изменения в някои структурни 

звена в общата администрация, като въз основа на Заповед ЧР-95-00-107/22.03.2018 г. и 

на Заповед № ЧР-95-00-263/31.07.2018г. бяха преструктурирани отдели и / или сектори 

съответно в дирекции „Управление на собствеността и материално-техническо 

осигуряване“ и „Информационни и комуникационни системи“.  
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ІIІ. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКИТЕ 

Министерството на външните работи има за своя основна задача планирането, 

координирането и провеждането на външната политика на държавата въз основа на 

националния интерес. В стратегическата рамка на Бюджетната прогноза 2018-2021 въз основа 

на ключови документи като Стратегия за национална сигурност и Актуализирана стратегия за 

национална сигурност; Програма за управление на Правителството на Република България за 

периода 2017-2021 г.; Средносрочна програма за помощ за развитие и хуманитарна помощ за 

периода 2016-2019 г.; Национална стратегия за българските граждани и историческите 

български общности по света; Национална програма за развитие 2020; Стратегия за развитие на 

електронното управление в Република България 2014-2020 г. и други, са разработени и 

набелязани съответни стратегически и оперативни цели.  

Във връзка с ограничената финансова рамка на утвърдения за 2018 г. бюджет, оперативните 

цели бяха приоритизирани и оптимизирани, така че да бъде постигано изпълнението им. 

Усилията бяха съсредоточени върху успешното провеждане на първото Българско 

председателство на Съвета на ЕС (януари-юни 2018 г.), което имаше положителен ефект върху 

цялостния международен имидж на България. 

За целите на програмното бюджетиране и предвид административното функционалното 

разпределение в дейността на МВнР, за постигане на по-голяма отчетност са формулирани три 

политики - „Развитие на ефективна дипломатическа служба”, „Публична дипломация”, 

„Активна двустранна и многостранна дипломация” и единадесет програми, в рамките на 

които се систематизират разнородните задачи на дипломатическата служба в изпълнение на 

целите и осъществяване на мерките, разписани в правителствената програма.  

 

ПОЛИТИКА №1 „РАЗВИТИЕ НА ЕФЕКТИВНА ДИПЛОМАТИЧЕСКА СЛУЖБА“  

В рамките на „Политиката за развитие на ефективна дипломатическа служба“ през 2018 г. 

се положиха усилия за постигане на ефективност и резултатност на работните процеси, 

подобряване условията на труд и техническо осигуряване. 

В рамките на възможното, което дава бюджетната рамка, бяха постигнати набелязаните 

оперативни цели в двете програми: „Администриране и осигуряване на дипломатическата 

служба” и „Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските 

граждани в чужбина”. 

Видим и осезаем резултат в полза на обществото бе активното присъствие и усилия на 

дипломатическата служба да отговори на очакванията на обществото за своевременна защита 

на правата и интересите на българските граждани зад граница и навременна и адекватна реакция 

при кризисни събития.  

 

ПОЛИТИКА №2 „ПУБЛИЧНА ДИПЛОМАЦИЯ“  

Чрез средствата на публичната дипломация през 2018 г. се положиха усилия за 

осъществяване на оперативните цели, дефинирани в двете програми „Публични дейности” и 

„Културна дипломация”, а именно:  

- Повишаване на степента на доверие към дипломатическата служба и изграждане на 

отношения на диалог между нея и гражданското общество, формирарщо в значителна степен 

публичните нагласи към провежданата външна политика;  



7 

 

- Насърчаване на публичната дискусия по актуални външнополитически теми и 

приобщаване на българското общество и гражданските институции към 

външнополитическите позиции и действия на България;  

- Популяризиране на външнополитическия опит на Р България, изграждане образа и 

доверие кам страната ни, като основен партньор в процеса на подготовката на държавите то 

ЮИЕ за членство в ЕС, чрез средствата на публичната дипломация;  

- Осигуряване на професионално експертно управление чрез надграждане на знания, 

умения и квалификация на представителите на дипломатическата служба и държавната 

администрация, подготовката им за пълноценно участие в процеса на вземане на решения в 

ЕС и ефективно изпълнение на ангажиментите на страната ни, произтичащи от членството й 

в ЕС;  

- Повишаване на специализираните знания и умения на експертите, чиято дейност е 

свързана с планиране и провеждане на външната политика на Република България, 

поддържане на постоянен публичен диалог, чрез инструментите на публичната дипломация 

между институциите, генерираци и реализиращи външна политика; 

- Разширяване на международното и национално сътрудничество чрез обмен и 

популяризиране на експертиза, реализиране на изследователски и аналитични проекти по 

важни външнополитически въпроси за България и региона; 

 

ПОЛИТИКА №3 „АКТИВНА ДВУСТРАННА И МНОГОСТРАННА ДИПЛОМАЦИЯ“ 

Бяха постиганите в оптимална степен поставените оперативни цели, разписани в седемте 

програми: „Принос за формиране на политики на ЕС и НАТО”, „Двустранни отношения”, 

„Международно сътрудничество”, „Европейска политика”, „Визова политика и 

управление на кризи”, „Осигуряване и контрол на външнополитическата дейност” и 

„Международно сътрудничество за развитие и хуманитарни въпроси”.  

През първото шсетмесечние усилията на дипломатическата служба бяха фокусирани върху 

дейностите, свързани с експерната подготовка и координация и обезпечаване и организиране на 

участието в събитията, форматите и срещите в контекста на ангажиментите на България в 

качеството й на Председател на Съвета на ЕС.  

От своя страна, това даде тласък и се отрази в развитието и интензитета на цялостния 

спектър от двустранни отношения и многостранно сътрудничество.  

Положените усилия бяха насочени към осигуряване на благоприятни условия за експортни 

възможности за българския бизнес, привличане на чуждестранни инвестиции, развитие на 

страната като позната туристическа дестинация.   

През 2018 г. продължи работата за подобряване на качеството на консулските услуги за 

българските граждани извън страната. На фона на нарасналия брой през последните години 

брой на пътуващи и пребиваващи зад граница, предвид на възможностите за свободно движение 

в рамките на ЕС, тази задача е сериозно предизвикателство за ресурсния капацитет на 

дипломатическата служба.  

Интензивна бе дейността във връзка с анагажиментите на страната по отношение на 

помощта за развитие.  
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IV. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ 

 

Програма № 1 „Администриране и осигуряване на дипломатическата служба” 

Степен на изпълнение на целите на програмата 

В изпълнение на дейностите на предоставяните продукти/услуги и планираните целеви 

стойности по показателите за изпълнение бе осигурено обезпечаване на външнополитическата 

дейност, като бяха положени усилия да се гарантира стабилност и компетентност на 

администрацията, както и да се създадат и обезпечат оптимално възможните от гледната точка 

на финансовата бюджетна рамка материално-техническите условия и средства за 

функциониране на дипломатическата служба.  

Предоставяни по програмата продукти/услуги  

 Управление на човешките ресурси 

Резултати от предоставянето на продукта/услугата 

- Администриране на човешките ресурси. 

- Оптимално управление на човешките ресурси, в т.ч. ефективна ротация на служителите в 

ЦУ и ЗП.  

- Кадрово обезпечаване на професионална дипломатическата служба. 

- Развитие на човешките ресурси.  

- Усъвършенстване на квалификацията на служителите. 

 

Отделни дейности за предоставяне на продукта/услугата 

Като част от управлението на човешките ресурси, през 2018 г. приключи процесът на 

редовното годишно оценяване/атестиране на служителите в Дипломатическата служба за 2017 

г. През м. м. януари, април, юли и октомври м.г. бе извършено оценяване на служителите в ЦУ 

за постигнати резултати.  

След въвеждането на ЗПКОНПИ бяха утвърдени образци на декларациите за 

несъвместимост, както и приети декларациите за имущество и интереси от служителите. Бяха 

създадени регистри по ЗПКОНПИ. 

През 2018 г. бяха организирани и проведени 7 редовни заседания на Кариерната комисия 

към Министъра на външните работи, в рамките на които бяха взети решения във връзка с 

процеса на ротация и обратна ротация на служителите в дипломатическата служба, повишаване 

в следващ дипломатически ранг, както и отличаване на служители за осъществен принос към 

изпълнението на целите на МВнР, в т.ч. подготовка и провеждане на първото БПСЕС. 

Паралелно бяха разгледани конкурентни подбори за заемане на 14 свободни и освобождаващи 

се ръководни длъжности в ЦУ на МВнР.  

Бяха организирани и проведени общо 40 конкурса за назначаване на държавни служители и 

такива с дипломатически ранг със специфични изисквания за квалификация и опит; проведен 

бе и изпит за придобиване на първи дипломатически ранг „Аташе“ за 20 служители на длъжност 

„стажант-аташе“.  

По Компонент I на Програма „Старт на кариерата”, организирана от Агенцията по заетостта 

и МТСП, бяха назначени общо 15 служители.  

Проведени бяха 133 студентски стажа в Централно управление и 118 - в ДКП  на Р България. 
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Съвместно с Дипломатическия институт към Министъра на външните работи бе 

организирано провеждане на 6 курса по чужди езици със 129-ма служители от МВнР. Бе 

осигурена възможност за езикова сесия по 7 езика - английски, руски, немски, френски, 

испански, сръбски и полски език, на която се явиха  34-ма служители, като в резултат степени 

на „Владеене” и „Ползване” на чужд език са признати на общо 20 служители.  

През 2018 г. бяха проведени 108 обучения с участие на 334-ма служители на МВнР.  

В тясно взаимодействие с Института по публична администрация бяха организирани и 

проведени 102 обучения на 182-ма служители, а в ДИ - 5 обучения и един стаж за 152-ма 

служители на Министерството.  

Продължи процесът на координация и организация по подбора и номинирането на 

кандидатури на български граждани за работа в международните организации и в структурите 

на ЕС. 

Стартира работата с електронната платформа „Goalkeeper Registrar“ за обявяване заявки за 

принос по линия на ОПСО на ЕС, като бяха изпратени за участие в подбор 48 кандидатури на 

български представители.  

Между 01 януари и 31 декември 2018 г. от дирекция „ЧР“ бяха номинирани общо 532-ма 

български кандидати за участие в мисии към ОССЕ, като към 31 декември м.г. 42-ма български 

представители имат договори в Специалната мониторингова мисия на ОССЕ в Украйна, трима 

– в Mисията на ОССЕ за наблюдение на ГКПП „Донецк“ и „Гуково“, и четирима - в мисиите в 

Западните Балкани. Извършен бе подбор участие в мисии на ЕС за наблюдение на избори в 

Сиера Леоне, Парагвай, Ливан, Тунис, Зимбабве, Мадагаскар, Нигерия, Ел Салвадор - две 

мисии, и Сенегал, като 36-ма български представители бяха определени от ЕК за участие като 

краткосрочни и дългосрочни наблюдатели в мисиите на ЕС през 2018 г.  

В изпълнение на сключения на 17.03.2018 г. договор със службата по трудова медицина 

„СТМ Плюс“ ООД, се организира и извърши на 5 и 6 декември 2018 г. широко-обхватна 

медицинска профилактика на преференциални цени за служителите на министерството. На 

място в МВнР бе осигурена ултразвукова диагностика (ехография и остеоденситометрия). 

Около 80 служители на МВнР се възползваха от предоставената медицинска услуга.  

 

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ 

  

Ползи/ефекти:   Целева стойност 

Показатели за изпълнение 
Мерна 

единица 

Проект 

2018 г. 

Отчет 

2018 г. 

Осъществяване на процеса на годишно оценяване на служители в МВнР Брой 1 1 

Осигуряване на заседания на Кариерната комисия Брой 5 7 

Осигуряване и провеждане на годишна езикова сесия Брой 1 1 

Осъществяване на процес на годишна ротация Брой 1 1 

Осъществяване на процес на обратна ротация Брой 1 1 

Организиране и провеждане на учебни стажове в ЦУ на МВнР и в ЗП Брой 200 133 

Организирани и осъществени конкурсни процедури Брой 10 40 

Забележка: Стойностите варират предвид интереса и потребностите на службата  

 

 Управление на бюджет и финанси  

Резултати от предоставянето на продукта/услугата 

Беше осигурена финансово-счетоводната и материална отчетност и бюджетния процес. 



10 

 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата 

- Изготвяне на месечни и тримесечни финансови отчети и анализи  

- Разпределение на бюджетните кредити; 

- Счетоводно и касово отчитане, изготвяне на оборотни ведомости и годишен баланс. 

 

 Административно и информационно обслужване 

Резултати от предоставянето на продукта/услугата 

- 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”. 

Отделни дейности за предоставяне на продукта/услугата 

- Основната част от дейностите са текущи и свързани с осигуряване на документооборота и 

съхранението на документите. През 2018 г. програмните дейности са извършени в съответствие 

с изискванията за повишаване качеството на административното обслужване.  

- С цел оптимизиране на документооборота и деловодната дейност в МВнР и в изпълнение 

на РМС № 357/29 юни 2017 г., считано от 15 август 2018 г., МВнР преустанови изпращането на 

кореспонденция на хартиен носител до включените в електронния междуведомствен обмен 

административни структури.  

- С цел предоставяне възможност на гражданите и на бизнеса да заявяват и получават 

електронни административни услуги и в изпълнение на РМС № 777/31 октомври 2018 г., МВнР 

се включи към Системата за сигурно електронно връчване(ССЕВ).  

- Продължи научно-техническата обработка на документите от учрежденския архив и 

експертизата на ценността на част от документите, съхранявани в Архива на МВнР от 1995-1996 

г. като бяха изготвени описи на тези, които са с постоянен срок на съхранение и Актове за 

унищожаване на документите без историческо и научно-справочно значение. Продължи и 

електронизацията на описите за постоянно съхранение за 1987 г., 1988 г., 1989 г. 

- През отчетния период, подобряването на административното обслужване на принципа 

на „едно гише”, осъществявано от Приемната на МВнР, беше основна цел в работата й, 

изразяващо се в обстойно и компетентно консултиране на гражданите при получаване на 

информация за видовете и сроковете на извършваните административни услуги от 

Министерството.  

 

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ  

Ползи/ефекти:   Целева стойност 

Показатели за изпълнение 
Мерна 

единица 

Проект 

2018 г. 

Отчет 

2018 г. 

Регистрирани документи в Централната регистратура към 

дирекция „АО”1 

Брой 70000 91814 

Обработени архивни единици в дирекция „АО”1 Брой 10 000 11766 



11 

 

Сканирани документи с цел оптимизиране на 

вътрешноведомствената и междуведомствената 

административна комуникация1 

Брой 40 000 21891 

Обучени служители за работа с автоматизираната деловодна 

система  

Брой 50 75 

Оказана методическа помощ в деловодната дейност и 

формирането на архивния фонд в задграничните 

представителства на Република България 

Брой 

мисии 

12 15 

Участие в двустранни и многостранни срещи извън страната в 

областта на архивистиката 

Брой 2 0 

Предоставен достъп на граждани до архивния фонд на МВнР  Брой 60 16 регистрирани 

читатели / 95 

посещения. 

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

„ЧР”, „БФ”, в Инспекторат, в отдел  „Секретариат на НК за ЮНЕСКО и МНКС”, както и в Дипломатическия 

институт  и в Държавния културен институт, които също регистрират и обработват документи. 

Основната причина, поради която не са достигнати планираните целеви стойности на 

показателите за изпълнение, е естеството на работа. 

 

 Управление на сградния фонд в страната 

Резултати от предоставянето на продукта/услугата 

- Eфективно и оптимално управление на имотите държавна собственост в страната, 

предоставени за управление на МВнР. 

- Oптимално използване на наличните държавни активи от недвижима собственост в страната 

и осигуряване на необходимите условия за тяхното поддържане. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата 

- Осигуряване на ефективно и оптимално управление на имотите държавна собственост в 

страната, предоставени за управление на МВнР. 

- Постигане на оптимално използване на наличните държавни активи от недвижима 

собственост в страната и осигуряване на необходимите условия за тяхното поддържане. 

- Адекватно поддържане на имотите в страната в съответствие с функционалното им 

предназначение.  

- Разпоредителни действия и действия на управление с недвижими имоти, управлявани от 

МВнР в страната  

- Адекватно, навременно и комплексно обезпечаване на функционирането на 

дипломатическата служба. 

- Транспортно и материално-техническо осигуряване. 

- Осигуряване на материални средства за нуждите на структурните звена на МВнР.  

- Формиране и контрол на договорни отношения с външни фирми. 

 

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ  

Ползи/ефекти:   Целева стойност 

Показатели за изпълнение 
Мерна 

единица 

Проект 

2018 г. 

Отчет 

2018 г. 

Ремонт на работни помещения – кабинети Брой 230 130 
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 Учрежденско осигуряване 

Резултати от предоставянето на продукта/услугата 

- Адекватно, навременно и комплексно обезпечаване на функционирането на 

дипломатическата служба. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата 

- Транспортно и материално-техническо осигуряване. 

- Осигуряване на материални средства за нуждите на структурните звена на МВнР.  

- Формиране и контрол на договорни отношения с външни фирми. 

 

 Обезпечаване на сигурността  

Резултати от предоставянето на продукта/услугата 

- Изграждане, поддържане и развитие на системите за сигурност.  

Дейности за предоставяне на продукта/услугата 

През 2018 г. период бе извършено цялостно или частично преоборудване на системите за 

сигурност, контрол на достъпа, видеонаблюдение, пожароизвестяване, монтиране на телефонни 

централи и др. в 13 задгранични представителства.   

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

Извършени бяха необходимите дейности за подготовка и актуализиране на плановете за 

действие при кризисни ситуации от военен и невоенен характер на задгранични 

представителства. Предоставят се при необходимост технически средства и индивидуални 

средства за защита. Осигурено бе участието в междуведомствени съвети и междуведомствени 

експертни групи в областта на сигурността.   

Предприети са съответните действия по изпълнение на предписания, дадени от Държавната 

комисия по сигурността на информацията въз основа на извършени проверки по ЗЗКИ в МВнР.  

            Оказвано е съответното съдействие на ДАНС във връзка с извършвана проверка в 

МВнР по реда на прекия контрол по смисъла на ЗЗКИ. Предприети са и се изпълняват съответни 

мерки в контекста на текущите указания по проверката. 

 

 Осигуряване на мрежовата и информационна сигурност на МВнР 

Резултати от предоставянето на продукта/услугата 

- Надеждност на информационните системи в ЦУ и задгранични представителства на РБ 

Частичен ремонт на хидроизолацията на покрива в сградата на 

МВнР – ЦУ 
Брой 1 

1 

Подмяна на офис мебелите в работните помещения в сградата на 

МВнР - ЦУ 
Брой стаи 200 

80 

Подмяна на представителни автомобили в ЗП Брой 21 17 

Подмяна на автомобили среден клас в ЗП Брой 42 8 

Планиране, организация и реализиране на процедури по 

възлагане на обществени поръчки в МВнР и осъществяване на 

методическа помощ на ЗП при възлагане на обществени 

поръчки в чужбина: 

  

 

Открити обществени поръчки по чл.14 ал.1 от ЗОП Брой 4 9 

Публични покани Брой 2 5 

Рамкови споразумения Брой 3 4 
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Отделни дейности за предоставяне на продукта/услугата 

 

 Осъществените дейности през 2018 г. се част и от Секторната стратегия „е-Външна 

политика, консулски услуги и българска диаспора" с цел изпълнение на Стратегията за развитие 

на електронното управление в Република България 2016 – 2020 г.   

   Във връзка с прилагането на РМС от 31 октомври 2018 г. бе осигурено създаването на 

профил на МВнР в портала на ССЕВ (Система за сигурно електронно връчване), с 

предназначение да позволява изпращане и/или получаване и съхраняване на електронни 

документи за/от публични органи, физически и юридически лица. По отношение на 

изпълнението на националните приоритети за прилагане на информационни и комуникационни 

технологии, ведомството бе включено и в Системата за електронен документооборот (СЕОС, 

Система за електронен обмен на съобщения) и комуникационните канали за електронен обмен 

на данни.  

На основание чл. 6 от Наредбата за удостоверенията за електронен подпис в 

администрациите и чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Устройствения правилник на МВНР, бе организирано 

и бе осъществен контрол по изпълнението на изискванията на Наредбата за удостоверенията за 

електронен подпис. В тази връзка, през 2018 г. бяха издадени към 530 бр. квалифицирани 

електронни подписа и бе оказано техническо съдействие за активирането и ползването им от 

служителите на МВнР. 

 За задграничните представителства бяха закупени 127 бр. компютърни системи, от тях 

бяха инсталирани 60 бр. и в 41 консулски служби успешно бе внедрена в експлоатация новата 

Визова информационна система; доставени и инсталирани по места в Консулските служби бяха 

компютърна техника за внедряване на НВИС и софтуер.   

 

Организационни структури, участващи в програмата 

Главен секретар, Дирекция „Човешки ресурси”, дирекция „Бюджет и финанси“, дирекция 

„Управление на собствеността и материално-техническо осигуряване”, дирекция 

„Административно обслужване”, дирекция „Сигурност”, дирекция „Информационни и 

комуникационни системи“. 

 

Външни фактори, които са имали въздействие върху постигането на целите на 

програмата 

Дейностите бяха осъществени в оптимален мащаб съобразно възможностите на бюджета. 

 

Информация за наличността и качеството на данните 

Източниците на информация са: Финансови и нефинансови документи за дейността на МВнР 

и на задграничните представителства.  

 

Отговорност за изпълнението на програмата 

Съгл. Заповед на министъра на външните работи - № 95-00-98/12.02.2018 г.  
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Отчет на разходите по бюджетна програма 1100.01.01 „Администриране и осигуряване на 

дипломатическата служба” 

 

№ 

1100.01.01 - Бюджетна програма „Администриране и осигуряване на 

дипломатическата служба“ 
Закон                 

Уточнен 

план 
Отчет  

(в лева) 

І. Общо ведомствени разходи: 25 940 100 30 852 397 28 104 357 

     Персонал 13 389 300 14 307 291 13 845 582 

     Издръжка 6 996 300 9 798 198 8 134 818 

     Капиталови разходи 5 554 500 6 746 908 6 123 957 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 25 940 100 30 852 397 28 104 357 

     Персонал 13 389 300 14 307 291 13 845 582 

     Издръжка 6 996 300 9 798 198 8 134 818 

     Капиталови разходи 5 554 500 6 746 908 6 123 957 

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

     Персонал       

     Издръжка       

     Капиталови разходи       

ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета  0 586 749 586 749 

  1. Капиталови трансфери за чужбина   586 749 586 749 

          

ІІІ. 
Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за 

средства от ЕС 
0 0 0 

          

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

          

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

          

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 25 940 100 31 439 146 28 691 106 

  Численост на щатния персонал 660 660 572 

  Численост на извънщатния персонал       

 

 

 

Програма № 2 „Управление на задграничните представителства и подкрепа на 

българските граждани в чужбина” 

 

Степен на изпълнение на целите на програмата 

Целите на програмата - осигуряване и осъществяване на дейността на задграничните 

представителства с оглед изпълнение на целите на външната политика бяха реазлирани 

съобразно възможностите на бюджетната рамка.  Бяха положени усилия за оказване на 

своевременна подкрепа на българските гражданите при кризисни ситуации зад граница. 
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Предоставяни по програмата продукти/услуги  

 Обезпечаване на дейността на задграничните представителства 

Резултати от предоставянето на продукта/услугата 

Бяха положени усилия за кадрово и финансово обезпечаване на задграничните 

представителства, кореспондиращо с актуалните приоритети на външната политика на 

Република България и подпомагащо осъществяването на външнополитическите цели. 

 

 Управление на сградния фонд извън страната 

Резултати от предоставянето на продукта/услугата 

- Формулиране и реализиране на всеобхватна, работеща държавна политика за управление 

на имотите зад граница. 

- Постигане на оптимално използване на наличните държавни активи от недвижима 

собственост извън страната по предназначение и за осигуряване на необходимите условия за 

функционирането на дипломатическата служба. 

- Запазване в максимална степен на размера на държавния актив от недвижима собственост 

извън страната и осъществяване на геополитическото му разместване в синхрон с актуалните 

външнополитически приоритети. 

- Освобождаване от недвижима собственост, която е с отпаднала необходимост и/или e 

разположена в държави, в които България няма дипломатическо присъствие, и използването й 

като допълнителен източник на финансиране за успешното справяне с недостига на средства за 

поддържане на сградите, обезпечаващи реалните нужди на ДКП (Продажба на един имот в Хага, 

Кралство Нидерландия). 

 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата 

- Поддържане на българските дипломатически имоти на място в съответната приемаща 

държава. 

- Разпоредителни действия и действия на управление с недвижими имоти, собственост на 

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

представителства. 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Целева стойност 

Показатели за изпълнение 
Мерна 

единица 

Проект 

2018 г. 

Отчет 

2018 г. 

Ремонт на задгранични представителства на Република България в 

чужбина: планирани в съответствие с одобрените разходни тавани за 

капиталови разходи /заявени и нетърпящи отлагане СРР и СМР/ 

отложени за следваща година с натрупване 

Бр./Бр. 15/31 18 

Управлявани от МВнР /в съответствие с регистъра/ задгранични 

държавни имоти 
Бр. 223 219 

Придобити сгради за нуждите на ЗП  Бр. 1 2 

Обезпечаване на ангажименти, уреждащи вещни права и данъчни 

задължения към приемащата държава 
Бр. 1 1 

Инвестиции и ново строителство Бр. - - 
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 Защита на правата и интересите на българските общности и граждани в чужбина 

и подпомагане на изпаднали в бедствено положение в чужбина български граждани до 

тяхното завръщане в страната.  

Осъществени дейности/постигнати резултати  

С постановление № 8 на Министерския съвет от 17 януари 2019 г. (обн. ДВ, бр. 7 от 2019 г.) 

бе изменена Наредбата за административното обслужване относно регламентиране на 

приемното време за граждани в рамките на работното време на консулските служби. Промяната 

е с оглед на нарасналия брой пребиваващи в чужбина наши сънародници. При необходимост 

министърът на външните работи ще разпорежда удължаване или намаляване на приемното 

време на задграничните ни представителства. Това ще се прави според особеностите във всяка 

държава. Такива например са наличието на визов режим, сезонната натовареност, броят 

български граждани в съответната страна и съществуването на историческа българска диаспора 

там. Работата по изменение на подзаконовия нормативен акт започна през 2018 г. 

Консулска закрила на непредставени граждани на ЕС в трети държави от 

задграничните представителства на Република България 

В сила от 21 април влезе ПМС № 55 за оказване на консулско съдействие и закрила от 

задграничните представителства на Република България на непредставени граждани на ЕС в 

трети държави, като с приемането му се постига хармонизация с текстовете на Директива (ЕС) 

2015/637 на Съвета от 20 април 2015 година относно мерките за координация и сътрудничество 

за улесняване на консулската закрила на непредставени граждани на Съюза в трети държави 

(„Директивата”), с която се отменя Решение 95/553/ЕО.  С въвеждането на текстовете от 

Директивата в националното законодателство се цели да се улесни и засили сътрудничеството 

между консулските служби, както и да се укрепи правото на европейските граждани на 

консулска закрила в трети страни. Всички непредставени граждани на ЕС в трети държави, 

които се намират в държава, която не е членка на ЕС и в която тяхната собствена страна няма 

достъпно задгранично представителство, когато поради местни обстоятелства в третата 

държава не е възможно непредставените граждани на ЕС безопасно да достигнат до 

задграничното представителство на държавата им на гражданство, имат право на закрила от 

дипломатическите или консулските служби на всяка друга държава от ЕС, при същите условия 

като гражданите на съответната държава от Съюза. 

Дирекция „Консулски отношения” продължи да полага настойчиви усилия за защита на 

правата и интересите на българските физически и юридически лица извън пределите на нашата 

страна в следните насоки: 

- Защитата на правата и интересите на малолетните и непълнолетните български граждани, 

както и на нашите сънародници от уязвимите социални групи (лица с увреждания, възрастни 

хора и др.) в Испания, Германия, Великобритания, Гърция, Италия и други страни. 

- Оказвана бе консулска защита и бе организирано завръщане в нашата страна на български 

граждани пострадали или изпаднали в бедстващо положение поради различни обстоятелства. 

- Продължиха дейностите по защитата на правата на български граждани, които са станали 

обект на трудова експлоатация или трафик на хора във Великобритания, Италия, Испания, 

Гърция, др. 

- Съдействие бе оказано на български граждани за уреждане на трудово-правни и пенсионни 

въпроси в Гърция, Италия, Испания, Великобритания и др. 

- Организирано бе транспортирането на български граждани с влошено здравословно 

състояние до България за продължаване на тяхното лечение в наши болнични заведения. 
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- Оказвано бе съдействие за информиране на близките на починали в чужбина български 

граждани, както и за последващото транспортиране на тленните останки до страната ни или 

организиране на служебно погребение на територията на приемащата държава. 

- Оказано бе съдействие в множество случаи на задържани български граждани в чужбина, 

като се отчита нарастване на броя задържани за престъпления, свързани със „скиминг“ и 

„трафик на хора“ по Балканският път за трафик на хора. 

- Оказано бе ежедневно съдействие на български граждани за снабдяване по служебен път 

с документи, свързани с гражданско състояние, ПТП, медицински и съдебни експертизи и др. 

- Оказано бе съдействие във връзка със съдебните дела срещу български граждани. 

- Консулските длъжностни лица регулярно посещаваха български граждани, извършили 

правонарушения и намиращи се под следствие или изтърпяващи наказания от лишаване от 

свобода. 

- Полагани бяха усилия за извършване на трансфер в България за изтърпяване на останалата 

част от наказанията на български граждани. 

- Оказано бе съдействие на компетентните институции по случаи на малолетни и 

непълнолетни български граждани (деца в риск, изоставени деца и жертви на трафик) в 

чужбина. 

- Отдел „Консулско-правни въпроси ЕС и Шенген“ осигури представител на МВнР в 

седмичните заседания на Съвета по международно осиновяване към министъра на 

правосъдието. 

- Служител от отдел „ Консулско-правни въпроси ЕС и Шенген” участва като член на 

работна група, създадена по чл. 61 ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на 

Междуведомствения съвет  по  въпросите на граничния контрол в ГД „Гранична полиция”.  

- С участие на отдел „ Консулско-правни въпроси ЕС и Шенген” бе организирана и 

проведена междуведомствена среща на ниво „директор” между  представители на 

Министерството на правосъдието и Министерството на външните работи, с извънредния и 

пълномощен посланик на Ливанската република в Република България. Целта на срещата бе 

уточняване на реда за международна за правна помощ между Република България и Ливанската 

република. 

- Представители на отдел „Двустранни консулски отношения и консулска защита“ и 

„Консулско-правни въпроси ЕС и Шенген“ взимаха участие във всички заседания на РГ 

„Консулски въпроси“ (COCON ) на Съвета на ЕС. Приоритетите на българското 

председателство в РГ „Консулски въпроси“ бяха следните: преглед и оценка на плановете по 

Съвместната рамка на ЕС за готовност при кризи с консулски характер; сътрудничество между 

Държавите членки  /ДЧ/ и „Европейската служба за външна дейност“/ЕСВД/ във връзка с 

инициативата на ЕСВД за съвместна програма за консулски учения за реакция при кризи; 

засилване на сътрудничеството между ДЧ по обмен на информация и най-добри практики в 

областта на консулската защита на деца и семейства в трети страни; продължаване работата по 

усъвършенстване на сайта CoOL /администриран от ЕСВД и съдържащ консулска информация/; 

преглед на текущи консулски инициативи и демарши в трети страни; информиране по т.нар. 

горещи точки; консулски диалог с партньори /САЩ, Канада/; начало на дискусиите по 

предложение на ЕК за нова директива за ЕТД, която да отмени Решение 96/409/CFSP; 

провеждане на заседания на работните подгрупи в хода на изпълнение на горните приоритети. 

- Българското председателство разработи и предложи на вниманието на СЧ два проекта – за 

хармонизиране на плановете по Съвместната рамка и за обмен на информация, касаеща 
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консулска защита на деца и семейства. Първият проект е в процес на съгласуване, а вторият 

беше подкрепен и поместен на сайта на СоОL. 

Реакция при кризи 

През 2018 година дирекция „Ситуационен център“ постоянно наблюдаваше обстановката в 

различните страни по света от гледна точка на евентуално възникване на причини за промени 

на нивата на риск. Основни източници на информация бяха получаваните от българските 

дипломатически и консулски представителства съобщения и препоръки, както и данни от 

министерства на външните работи на държавите-членки на ЕС, други страни, национални и 

международни СМИ. При извършване на съответния анализ и оценка, дирекцията се 

ръководеше от възприетата в ДЧ на ЕС класификация на степените на риск и препоръките на 

Европейския кризисен център.  

Ежедневно се изготвя „Дневен ситуационен доклад“, отразяващ информация за 

миграционния натиск, кризисни ситуации с бедстващи български и граждани на ЕС и събития 

в горещи точки по света. В допълнение към „Дневния ситуационен доклад“, дирекцията създаде 

концепция и започна да изготвя нов доклад на регулярен принцип – „Месечен доклад по 

киберсигурност“, по отношение на основните киберзаплахи в световен мащаб, с анализ на 

техния характер, ниво на интензивност, географско разпределение, нанасяни поражения и др.   

Денонощно бяха приемани и препращани по предназначение и компетентност информации, 

съобщения и сигнали, получавани от български институции и ведомства, чуждестранни 

представителства в страната, български задгранични дипломатически и консулски 

представителства и български граждани. 

Продължи публикуването на многобройни съвети, препоръки и предупреждения към 

българските граждани, намиращи се или пътуващи в чужбина, при възникване на конкретна 

опасност, включително при възникване на кризисна обстановка, в т.ч. блокиране на движението 

по границите със съседни държави.  

Продължи да функционира въведената в експлоатация през май 2016 г. и основно 

преработена с пускането на новата уеб страница на МВнР електронна система за допълнително 

директно оповестяване на наши граждани, пребиваващи зад граница, относно наличие на кризи 

и препоръките на ДСЦ в тази връзка. Чрез оперативните дежурни и дежурния по Ситуационен 

център, координирано със ЗП и ДКО, многократно беше оказвано съдействие на български 

граждани, изпаднали в затруднено положение и обърнали се за съдействие към МВнР.  

За 2018 г. оперативните дежурни на МВнР са регистрирали 6727 бр. сигнали по телефона, 

1160 бр. сигнали по електронната поща и 672 бр. сигнали, получени по факс. Много са и 

единичните случаи, които се разрешават директно от оперативните дежурни на ДСЦ. 

През 2018 година ДСЦ изготви, съгласува с други дирекции на МВнР и публикува на 

официалната интернет страница на МВнР общо 133 бр. информации и предупредителни 

съобщения в рубриката „Съобщения на Ситуационен център“.  

Общият брой на регистрираните български граждани в рубриката „Пътувам за...“ на 

официалния сайт на МВнР за отчетния период е 1486.  

Акценти от дейността: 

- Изготвени препоръки за гражданите на Република България, които възнамеряват да посетят 

Република Корея във връзка със зимните олимпийски и пара-олимпийски игри. Въпросът за 

препоръките към гражданите на ЕС, които възнамеряват да посетят Република Корея във 

връзка със зимните олимпийски и пара-олимпийски игри, беше включен в дневния ред на 

заседанието на завеждащите консулските служби на държавите-членки на ЕС в Сеул за 
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януари 2018 г. и на база на това предложение бяха изготвени препоръки към всички 

граждани на ЕС. 

- Бе осигурено активното участие в работната група на Съвета на ЕС по „Консулски въпроси“ 

(COCON) към Съвета на ЕС.  

- Участие в работна среща на Нaционалната комисия за борба с трафика на хора, проведена 

на 06.07.2018 г. в Министерски съвет с основна тема за дискусия „Механизъм за реакция при 

случаи (вкл. завръщане) на пострадали български граждани, с акцент пострадали от 

престъплението „трафик на хора“.  

- Участие в работна среща с представители на дирекция  „Централно координационно звено“ 

на Министерски съвет по проект „Доизграждане и оборудване на Ситуационен кризисен 

център в МВнР“, предвиден за финансиране от инструмента на ЕИП и финансовия 

механизъм на Кралство Норвегия 2014-2021 и дейност по организиране на работна група по 

проекта в рамките на МВнР, изготвяне на проектно предложение и комуникация с партньора 

по проекта – Министерство на външните работи на Норвегия. 

- Беше разработен Вътрешноведомствен план за противодействие на тероризма, който МВнР 

има задължението да изготви, съгласно изискванията на Националния план за 

противодействие на тероризма, приет с Решение на МС  No 669/02.11.2017 г. 

 

Организационни структури, участващи в програмата 

Задгранични представителства, дирекция „Управление на собствеността и материално-

техническо осигуряване”, дирекция „Ситуационен център”, дирекция „Консулски отношения“. 

Междуведомствена  комисия за държавните имоти извън страната по член 99 от Правилника 

за прилагане на Закона за държавната собственост 

 

Външни фактори, които с възможно въздействие върху постигането на целите на 

програмата 

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

интересите и граждани в чужбина; 

- Развитие на вътрешнополитически процеси в държави с негативно рефлектиране върху 

правата на български граждани и на българските общности; 

- Кризисни събития като природни бедствия, актове на тероризъм, бунтове и метежи и др.; 

- Неспазване на срокове и неточно изпълнение по вече сключени договори за разпоредителни 

сделки от страна на купувача/ наемателя на имот зад граница; 

- Недостатъчно финансово обезпечаване; 

- Промени в законодателствата на страните по местонахождение на имотите и възникналата 

необходимост за документално оформяне на вещните права с цел разпореждане; 

- Проблеми в правно-документалното оформяне на собствеността на някои имоти от 

приемащата страна /неизяснен правен статут; наличие на тежести върху имота; наличие на 

претенции от физически или юридически лица (български и чуждестранни) върху собствеността/; 

- Непредвидими промени в пазара на недвижимите имоти както в локален аспект по 

местонахождението на имотите, така и в глобалната конюнктура; 
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- Невъзможност за прилагане по аналогия на български териториален закон в друга държава 

и съобразяване с местните правила и норми в областта на проектирането и строителството по 

местонахождение на всеки конкретен обект. 

 

Информация за наличността и качеството на данните 

- Отчетите за дейността на МВнР и на задграничните представителства; 

- Годишен доклад за състоянието на администрацията в МВнР по Закона за администрацията; 

- Доклади на службите на Съвета на министрите на ЕС относно степента на оборудване на 

консулските постове зад граница според Шенгенските изисквания. 

 

Отговорност за изпълнението на програмата 

Съгл. Заповед на министъра на външните работи - № 95-00-98/12.02.2018 г.  

 

 

Отчет на разходите по бюджетна програма 1100.01.02 "Управление на задграничните 

представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина" 

 

№ 

1100.01.02 - Бюджетна програма „Управление на задграничните представителства 

и подкрепа на българските граждани в чужбина“ Закон                 
Уточнен 

план 
Отчет  

(в лева) 

І. Общо ведомствени разходи: 77 426 400 98 887 027 98 123 530 

     Персонал 9 789 000 9 217 426 9 192 294 

     Издръжка 65 131 900 83 913 641 83 391 035 

     Капиталови разходи 2 505 500 5 755 960 5 540 201 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 77 426 400 98 887 027 98 123 530 

     Персонал 9 789 000 9 217 426 9 192 294 

     Издръжка 65 131 900 83 913 641 83 391 035 

     Капиталови разходи 2 505 500 5 755 960 5 540 201 

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

     Персонал       

     Издръжка       

     Капиталови разходи       

ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета  500 000 500 000 0 

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

          

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

ЕС 
0 0 0 

          

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

          

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

          

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 77 926 400 99 387 027 98 123 530 

  Численост на щатния персонал 720 720 704 

  Численост на извънщатния персонал       
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Програма № 3 „Публични дейности” 

 

Степен на изпълнение на целите на програмата 

Бе постигнато:  

- Повишаване на специализираните знания и умения на представителите на 

дипломатическата служба и държавната администрация, чиято дейност е свързана с планиране 

и провеждане на външната политика на България; 

- Утвърждаване на авторитета на ДИ като квалификационен център в България и 

региона, чиято дейност и резултати отговарят на най-добрите европейски стандарти за 

подготовка на професионалисти в сферата на дипломацията; 

- Разширяване на мрежата от контакти и партньори на ДИ и институционалното му 

популяризиране; 

- Подпомагане процеса на промотиране, планиране и провеждане на външната политика 

на България, чрез механизмите на публичната дипломация; 

- Насърчаване на публичната дискусия по актуални външнополитически теми и 

приобщаване на българското гражданско общество и гражданските институции към 

външнополитическите позиции и действия на България; 

- Подпомагане подготовката на Република България за присъединяването й към 

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР);   

- Стимулиране  на научно-изследователски проекти с приложна стойност за 

външнополитическата дейност на Р България. 

- Поддържане на постоянен публичен диалог между институциите, генериращи и 

реализиращи външна политика чрез организиране на конференции, дискусионни клубове, 

публикации, издания, електронна платформа. 

 

Предоставяни по програмата продукти/услуги  

 Обучителни дейности 

Резултати от предоставянето на продукта/услугата 

- Повишаване на професионалната квалификация на българските дипломати и на 

административния капацитет на служителите в МВнР, както и на останалата специализирана 

държавна администрация в областта на международните отношения и провеждането на 

външната политика на България; 

- Подготовка на държавната администрация с оглед на кадрово осигуряване на българското 

председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. 

- Провеждане на 3 събития от календара на предсадателството на България на Съвета на ЕС: 

13-тo издание на курс на високо равнище Модул-3 под егидата на Европейския колеж за 

сигурност и отбрана (ЕКСО); 4-ти модул на 18-то издание на Европейската дипломатическа 

програма, съвместен проект на Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия; среща на 

директорите или техни представителите на дирекции „Човешки ресурси” и Дипломатически 

институти и академии от държавите - членки на ЕС (т.нар. Training directors) и участие на Р 

България в Европейските дни на развитието (ЕДР). 

- Повишаване на качеството и разширяване на тематичния кръг на изследователската 

дейност на ДИ; 
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- Разширяване на мрежата от контакти и партньори на ДИ на национално и международно 

ниво и институционалното му популяризиране, засилване на връзките с партньорите от 

Европейския съюз и със сродни институции извън него и особено със страните от Балканския и 

Черноморския региони.  

- Принос за популяризирането на външнополитическия опит на България чрез реализиране 

на проекти от Политиката за развитие: „Изграждане на институционален капацитет на 

структура, занимаваща се с обучителна и публична дейност, към Министерството на външните 

работи и европейската интеграция (МВнРЕИ) на Р Молдова“; „Специализиран семинар по 

„Енергийна дипломация” за представители на държавите от Западните Балкани и Черноморско-

Кавказкия регион“. Реализиране на втори етап от проект с наименвание „Семинари по 

Енергийна дипломация за студенти от Украйна”, с основен донор на проекта  американският 

Фонд в подкрепа на нови страни донори (ECDF/Emerging Donors Challenge Fund). 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата 

- Организиране и провеждане на специализирани курсове. 

- Обучение за чуждестранни дипломати. 

- Чуждоезиково обучение и програми. 

- Проектна дейност. 

- Изследователска дейност. 

- Посредничество между български и чуждестранни тинк-танкове в рамките на 

инициативата „16 + 1”. 

- Организиране и провеждане на Първа конференция „България-кандидат за ОСР“ 

 

 Публични дейности и сътрудничество  

Резултати от предоставянето на продукта/услугата 

- Насърчаване на публичната дискусия по актуални външнополитически теми. 

- Установяване и поддържане на постоянен публичен диалог между институциите, 

генериращи и реализиращи външната политика на България и гражданското общество. 

- Разработване на стратегически анализи и експертни становища, концепции и прогнози по 

актуални теми. 

- Разширяване на мрежата от партньорства на Дипломатическия институт. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата 

- Публични лекции. 

- Сътрудничества – международни семинари и конференции, форуми, съвместни работни 

срещи. 

- Конкурси за есе за студенти и ученици по актуални външнополитически и международни 

теми.  

- Поддържане на интернет страницата на ДИ на три езика. 

- Поддържане и обновяване на електронната платформа на сп. Дипломация. 

- Издателска дейност – издания, насочени към чуждестранната публика. 

- Организация на международни събития – публични лекции, конференции и др. 
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- Актуализиране и разширяване на библиотечния фонд на ДИ. 

- Иницииране на алумни клубове на чуждестранни курсисти с подкрепата на българските 

посолства в съответните страни. 

 

Организационни структури, участващи в програмата: Дипломатически институт 

 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Ползи/ефекти  Целева стойност 

Показатели за изпълнение 
Мерна 

единица 

Прогноза 

2018 

Отчет 

2018 

Издателска дейност, информационни и презентационни дейности и 

продукти насочени към основните български и чуждестранни 

партньори и студенти - ДИ 

Брой 10 4 

Изготвени дългосрочни външнополитически  

концепции/стратегии по държави, по региони или по политики 

Брой 4 7 

Служители от МВнР, обучавани в програми на Дипломатическия 

институт 

Брой 150 204 

Служители от държавната администрация, обучавани в програми на ДИ Брой 350 1702 

Обучени чуждестранни дипломати в Дипломатическия институт Брой 90 266 

Служители от Дипломатическата служба, преминали чуждоезиково 

обучение 

Брой 300 129 

Стажантска програма - ДИ Брой 70 27 

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

от ЗДиплС/ 

% 99 99 

Работници и служители с ползване най-малко на един чужд език /чл. 27 

ал. 3 от ЗДиплС/ 

% 100 99 

Подготвени национални и международни конференции, форуми и 

публични лекции у нас по основни външнополитически теми. 

Брой 20 13 

  

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

програмата 

Позитивни въздействия  

Нарастване ролята на публичната дипломация, като политика за генериране на благоприятна 

вътрешна и външна среда за успешното реализиране на външнополитическата програма и 

заложените в нея цели и приоритети. Повишаване на обществената оценка за ролята на 

Дипломатическия институт, утвърждаване на образа му като квалификационен национален и 

регионален център. 

Негативни въздействия  

- Неблагоприятни промени в икономическата среда, бюджетни рестрикции. 

- Риск от недостиг на бюджетни средства, които да бъдат ползвани като оборотни средства 

за изпълнение на големи проекти с външно финансиране. 

- Недостиг на човешки ресурс за обезпечаване на нарастващия брой ангажименти. 

- Възникване на непредвидени задачи, които могат да доведат до промяна в 

приоритизирането на задачите, които са били планирани предварително. 

- Забавяне или липса на регулярност в планирането на ротацията на служителите в 

дипломатическата служба  по външни и независещи от МВнР причини. 
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- Неосигуряването на достоен размер на възнагражденията на служителите в съответствие с 

нормативните изисквания, води до колебания  и неустойчивост в кариерното развитие и 

засилено текучество. 

 

Информация за наличността и качеството на данните 

Отчети на Дипломатическия институт, анкетни карти от участниците в обученията с обратна 

връзка за оценка на обучителния продукт, протоколи от взети изпити, издадени сертификати, 

отзиви във Facebook страницата на ДИ. 

 

Отговорност за изпълнението на програмата 

Съгл. Заповед на министъра на външните работи - № 95-00-98/12.02.2018 г.  

 

Отчет на разходите по бюджетна програма 1100.02.01  „Публични ейности” 

 
 

№ 
1100.02.01 - Бюджетна програма „Публична дипломация“ 

Закон                 
Уточнен 

план 
Отчет  

(в лева) 

І. Общо ведомствени разходи: 576 500 870 409 839 345 

     Персонал 398 400 460 750 466 344 

     Издръжка 175 100 379 735 343 077 

     Капиталови разходи 3 000 29 924 29 924 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 576 500 870 409 839 345 

     Персонал 398 400 460 750 466 344 

     Издръжка 175 100 379 735 343 077 

     Капиталови разходи 3 000 29 924 29 924 

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

     Персонал       

     Издръжка       

     Капиталови разходи       

ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета  0 0 0 

          

ІІІ. 
Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за 

средства от ЕС 
0 0 0 

          

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

          

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

          

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 576 500 870 409 839 345 

  Численост на щатния персонал 21 21 19 

  Численост на извънщатния персонал       
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Програма № 4 „Културна дипломация” 

 

Степен на изпълнение на целите на програмата 

Бе допринесено за изграждане и утвърждаване на положителния образ на България като 

държава член на ЕС. Интензвино бе сътрудничество с българските общности в целевите 

държави в сферата на публичната дипломация. 

 Осъществените събития, в т.ч. и в рамките на календара от събития, организирани от 

задграничните преставителства в контекста на Председателството на България на Съвета на ЕС  

популяризираха българската култура в контекста на общите европейски ценности и култура. 

 

Предоставяни по програмата продукти/услуги  

 Информационна политика 

Резултати от предоставянето на продукта/услугата 

- Навременна, адекватна и професионална информираност на българската общественост за 

дейности от компетентността на МВнР. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата 

- Публично представяне на дейността на министъра на външните работи на Република 

България и институцията чрез изготвяне и публикуване на съобщения до СМО от двустранни 

срещи, визити, участия в международни конференции и форуми и други събития от обществено 

значим характер на министъра и ръководството на МВнР. 

- Поддържане на активен диалог с представителите на медиите, отразяване и популяризиране 

на дейността на министъра на външните работи и институцията, както и оповестяване на 

официални позиции по външнополитически теми и събития. 

- Поддържане на унифицираното присъствие на МВнР и задграничните представителства на РБ 

в интернет при съблюдаване на правилата за съгласуване на информационните потоци, 

включително всекидневно обновяване на Интернет страницата и профилите на министерството в 

социалните мрежи и редовно отразяване на важните международни събития с българско участие и 

световни събития с широк обществен отзвук.  

- Изготвяне на всекидневни информационни бюлетини, които се разпространяват до 

ръководството на МВнР и задграничните представителства. 

- 7-дневен мониторинг на информацията за значими международни събития, бедствия и 

проблемни ситуации, потенциално засягащи български граждани зад граница. 

- Акредитация на представители на чуждестранни медии, които постоянно пребивават или 

посещават страната за отразяване на конкретни събития, както и съдействие при акредитирането на 

български журналисти за отразяване на събития в чужбина.   

- Подпомагане на министъра в организацията и дейността на Съвета по европейска 

комуникация. 

- Изготвяне на поздравителни адреси за важни дати и събития. 

- Изпълнени бяха 240 събития в 60 страни по външното измерение на Комуникационния план, 

приет с РМС № 200/2017 г. При реализирани икономии, в хода на Председателството бяха одобрени 

и допълнителни инициативи. 
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- Събитията, организирани от ДКП бяха своевременно отразявани чрез прессъобщения до 

средствата за масова информация и публикации на сайтовете на МВнР и мисиите, както и в 

социалните мрежи. 

- В началото на 2018 г. бе създаден допълнителен профил на министър Захариева в социалната 

мрежа Twitter, където ежедневно се оповестяват позициите по външнополитически теми и събития, 

включително  и инициативи, свързани с Българското председателство.  

- Във връзка с популяризирането на Българското председателство на Съвета на ЕС беше 

обърнато специално внимание на необходимостта от планиране и провеждане на медийна кампания 

зад граница, в резултат на която бяха публикувани обширни материали за приоритетите на 

Председателството във водещи европейски издания, както и излъчени редица интервюта и 

репортажи в европейски телевизии. Един от основните акценти в дейността беше организирането 

на посещения на групи от чуждестранни журналисти в България, при които бе отчетен положителен 

ефект върху медийния образ на Българското председателство. Най-мащабното от тях бе проведено 

през януари, когато около 60 кореспонденти от Брюксел посетиха страната ни и проведоха редица 

срещи, включително с министър-председателя Бойко Борисов и министъра на външните работи 

Екатерина Захариева.   

- С цел популяризиране на Българското председателство бяха организирани редица брифинги 

за български журналисти по конкретни събития от календара на Председателството. Особено 

активна бе ролята на дирекция "Пресцентър" в медийното отразяване на Неформалната среща на 

външните министри от ЕС (Гимних) в София, под председателството на върховния представител 

на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Федерика Могерини, 

домакинствана от заместник министър-председателя и министър на външните работи Екатерина 

Захариева. Освен логистичната подкрепа на събитието, звеното осигури тематично провеждането 

на пресконференции на министър Захариева, както и нейни индивидуални интервюта.   

- Във връзка с един от основните външнополитически приоритети на страната ни – темата за 

Западните Балкани, дирекция „Пресцентър“ инициира заснемането на два аудиовизуални продукта 

- кратък информационен филм и видеоклип с участието на граждани на държави от региона, 

живеещи в България. Двата продукта бяха излъчени по време на неформалната среща на 

министрите на външните работи на ЕС Гимних, която се проведе в НДК. Краткият видеоклип влезе 

и в кинопрегледа на киносалони „Арена“ в страната. 

- Бе инициирано и бяха изработени 3 вида информационни брошури за България, които бяха 

разпространени от българските задгранични представителства в чужбина с цел повишаване на 

видимостта на страната ни. 

- Изготвен бе проект на Работната програма на Комуникационната стратегия на Р България за 

ЕС, който бе съгласуван и одобрен на заседание на Министерски съвет. Бяха проведени близо 100 

инициативи в 38 държави, които получиха много положителни отзиви и бяха обширно отразени от 

български и чужди медии. 

- МВнР се включи в инициативата на Европейската комисия за провеждането на серия от 

дебати/диалози с гражданите на страните-членки за бъдещето на Европа. Бе разработена цялостна 

кампания за популяризирането на инициативата в социалните медии, в които институцията 

поддържа профили. На сайта на министерството бе създадена специална рубрика с информация за 

инициативата, в която бе публикуван и въпросник на ЕК, насочен към гражданите, целящ да получи 

конкретни отговори на важни за бъдещето на Европа въпроси. 
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 Културна дипломация 

Резултати от предоставянето на продукта/услугата 

- Разширяване на инструментариума за постигане на целите на външнополитическата 

програма, в т.ч. благоприятна външна среда и подобрени обществени нагласи в чужбина към 

образа на България и провежданата външна политика.  Интегриране на културната дипломация 

във външнополитическата програма.   

- Подпомагане диалога и сътрудничеството с държави и международни институции от 

важно значение за българската външна политика.  

- Съдействие за изпълнение на целите в политиките за интегриране на българските 

общности в чужбина и активното им отношение към процесите в страната. 

- Консолидиране на културния ресурс в т.ч. задгранични представителства, български 

културни институти, български общности за постигане на видимост на българската култура и 

нейното значение като фактор във постигането на външнополитическата програма.   

- Развиване на нови умения и компетенции в динамично развиващата се област на 

културната дипломация като инструмент на външната политика. 

 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата 

През 2018 г. Държавният културен институт (ДКИ) към министъра на външните работи 

реализираше дейности в няколко основни направления, сред които: принос на ДКИ при 

провеждане Културната програма на БПСЕС; дейности по  основните програми на Института; 

насърчаване на българския културен сектор за активно участие във водещи за българската 

външна политика програми. 

Комуникационни и културни събития в МВнР и мисиите за БПСЕС 

Основен фокус в планирането и осъществяването на програмата на ДКИ бе изпълнението на 

заложените приоритети при постоянен контакт с всички мисии за съдействие при провеждане 

на тематичните културни прояви. Организирани са над 80 събития и участия, при наличието на 

отделна секция в сайта на Института за събития от културната програма на мисиите в чужбина 

„EU2018.bg – програма в мисиите“. По-голяма част от тях са изложбите - 42 експозиции, сред 

които 16 пътуващи проекта на ДКИ: „Проф. Иван Шишманов и обединена Европа“; изложбата 

„Alphapretation Bulgaria“; „Aромати от България“; „Светлината на буквите"; „Силата на 

гражданското общество: съдбата на евреите в България” и други.   

По време на БПСЕС българските ЗП са участвали в 24 филмови събития – 10 са 

самостоятелни презентации, а 14 – като част от филмови фестивали.  

В рамките на компетенциите си ДКИ съдейства при осъществяването на редица проекти от 

културната програма на БПСЕС във вътрешно измерение. 

Международни форуми в рамките на БПСЕС 2018 

Ключов проект на ДКИ в приоритетния контекст на популяризиране активната политика на 

България в подкрепа на европейското бъдеще на страните от региона на Западните Балкани бе 

провеждането на международна конференция „Нови перспективи за културното 

сътрудничество ЕС – Западни Балкани“ на 21 – 22 юни м.г. в Белград.  

Комуникационна стратегия – Международен план за 2018 год. 

В програмата на мисиите по Комуникационната стратегия – Международен план за 2018 г., 

14 от общо 38 проекта, както и 14 филмови презентации, са реализирани със съдействието на 

ДКИ, а 9 негови изложби са включени в инициативите на посолствата.  
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Други презентации през 2018 г. бяха свързани с българския щанд на най-престижното 

световно книжно изложение във Франкфурт на Майн /ФРГ/ (видеопрезентация).  

Основни програми на ДКИ 

Проект „Пътуващи експозиции" е водеща програма в дейността на ДКИ, която се 

реализира съвместно с ДКП. Основното внимание е към проекти, допринасящи за утвърждаване 

на авторитета на България като активен член на европейската и евроатлантическа общност. През 

2018 г. бе организирано изпращането на 42 пътуващи изложби до 54 задгранични български 

представителства за изпълнение на техните програми (включително при БПСЕС). Една от най-

често представяните изложби е „Силата на гражданското общество: съдбата на евреите в 

България”, хроника-разказ за неподчинението на българското гражданско общество на 

плановете за изпращане на българските евреи в нацистки концентрационни лагери. През м.г. 

изложбата е показана 10 пъти в различни български мисии - Валенсия, Вашингтон, Синсинати, 

Чикаго и др. Подготвя се графичното ѝ обновяване и добавяне на хронологични детайли към 

историята – ролята на български дипломати, издавали спасителни транзитни визи за евреи в 

окупирана Европа, както и приемането на България за пълноправен член на Международния 

алианс за възпоменание на Холокоста. 

В контекста на Европейската година на културното наследство изложбата на ДКИ 

„Светлината на буквите” беше представена 8 пъти, като тя е един от най-успешните и интересни 

за публиката проекти.  

През 2018 г. се наложиха три нови изложби: „Ароматите на България“, фотографски проект, 

„Азбука и история”, изработена в сътрудничество с Центъра за славяно-византийски 

проучвания „Проф. Иван Дуйчев”, а „Епископската Базилика и римското мозаечно наследство 

на Филипопол" беше представена в МВнР през октомври м.г. 

Филмови презентации 

Във филмовата сфера, дейността на ДКИ е подчинена на поддържането на партньорство с 

Националния филмов център, с продуценти и сдружения, работещи в тази културна индустрия. 

През 2018 г. ДКИ е съдействал за провеждане на организираните от мисиите Дни на българското 

кино в Израел, Хърватска и Босна и Херцеговина, а през м. март с.г. ДП в Алжир, Тунис, Хавана 

и Тел Авив представиха български игрални и документални филми през Дните на 

Франкофонията.  

За целите на програмите на българските дипломатически мисии ДКИ работи със Сдружение 

с нестопанска цел „Балкански документален център“ (БДЦ). Предоставен беше пакет от пет 

игрални и документални филма, с цел представяне в програмите на ДКП. Съвместната работа 

включва и ежегодното връчване на награда от името на министъра на външните работи в 

обучителна програма за документално кино БДЦ „Открития“, която се провежда в Призрен, 

Косово. 

Проектите по направление Галерия „Мисията” са насочени към разширяване на диалога и 

сътрудничеството с партньори, допринасящи за целите на програмата. Сред реализираните 

през 2018 г. изложби са тези на живописни платна на български автори (м. юни), на Лало Санчес 

дел Вайе „Отвътре навън“,  посветена на 80-годишнината от установяване на дипломатическите 

отношения между България и Мексико (м. август) и други. През м. септември м.г. ДКИ участва 

в Дните на наследството с „отворени врати“ за широката публика и представяне на колекцията 

от произведения в представителните пространства на МВнР и на Скулптурния парк. На 14 

ноември м.г. в МВнР бе представена изложбата „Епископската Базилика и римското мозаечно 

наследство на Филипопол", подготвена от Фондация „Пловдив-Европейска столица на 

културата“, Фондация „Америка за България“, с подкрепата на Министерствата на културата и 
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на туризма. Експозицията кандидатства за вписване в листата на световното културно 

наследство на ЮНЕСКО.  

През 2018 г. в галерия „Мисията“ са представени 9 изложби, включващи повече от 50 

български и чуждестранни автори.  

Продължава работата по реинвентаризация на произведенията от Художествения фонд, 

реставрационна програма и рамкиране.  

Представена е информация за състоянието на Скулптурния парк на МВнР и възможностите 

за укрепване, ремонт и социализация на експозицията на база на оферта на специализирана 

фирма.  

За целите на подготвяната изложба за 140-ата годишнина на българската дипломация е 

изготвена програма за преглед на произведенията от фондовете на българските мисии в 

приоритетните за програмата страни. 

75-та годишнина от Спасяването на българските евреи от Холокоста 

Дългосрочният ангажимент на ДКИ за работа по темата през полугодието намери конкретно 

изражение в организирането в МВнР на проява по отбелязването на 27 януари – Международния 

ден за възпоменание на Холокоста. С Посолството на Държавата Израел бе представена 

експозицията „Отвъд дълга“, а на церемонията в МВнР официални приветствия към гостите 

отправиха Екатерина Захариева- вицепремиер и министър на външните работи, и Ерик Рубин – 

посланик на САЩ. ДКИ осигури транспортирането на изработения тематичен Паметник на 

Спасението до Тел Авив. 

 

Организационни структури, участващи в програмата 

Държавен културен институт към министъра на външните работи, дирекция „Пресцентър”, 

задграничните представителства, Съвет по европейска комуникация, председателстван от 

министъра на външните работи. 

 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Ползи/ефекти  Целева стойност 

Показатели за изпълнение Мерна единица 
Прогноза 

2018 

Отчет 

2018 

1. Реализирани проекти/инициативи със задграничните мисии, с 

българските артистични общности в чужбина и други партньори 
Брой 40 65 

2. Управление и поддържане на Художествения фонд, експозиции в 

галерия „Мисията” 
Брой 10 14 

3. Дейности и продукти, насочени към основните партньори. Брой 10 10 

 

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

на програмата 

Бюджетните ограничения във финансирането на дейностите на ДКИ и развитието на 

персонала в посока на привличане и задържане на висококвалифицирани експерти. 

Информация за наличността и качеството на данните 

Източниците на информация са следните: Годишните планове и текущите отчети за 

дейността на ДКИ; Годишните доклади за състоянието на администрацията в ДКИ – по Закона 

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

изпълнение на Работната програма на Международния план на Комуникационната стратегия на 

Република България за ЕС; Публикации на сайта на ДКИ. 

 

Отговорност за изпълнението на програмата 

Съгл. Заповед на министъра на външните работи - № 95-00-98/12.02.2018 г.  

 

Отчет на разходите по бюджетна програма 1100.02.01 „Културна дипломация” 

 
 

№ 
1100.02.02 - Бюджетна програма „Културна дипломация“ 

Закон                 
Уточнен 

план 
Отчет  

(в лева) 

І. Общо ведомствени разходи: 228 900 239 400 226 602 

     Персонал 151 700 152 750 152 500 

     Издръжка 77 200 86 650 72 802 

     Капиталови разходи 0 0 1 300 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 228 900 239 400 226 602 

     Персонал 151 700 152 750 152 500 

     Издръжка 77 200 86 650 72 802 

     Капиталови разходи   0 1 300 

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

     Персонал       

     Издръжка       

     Капиталови разходи       

ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета  0 0 0 

          

ІІІ. 
Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за 

средства от ЕС 
0 0 0 

          

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

          

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

          

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 228 900 239 400 226 602 

  Численост на щатния персонал 10 10 8 

  Численост на извънщатния персонал       

 

 

Програма № 5 „Принос за формиране на политики на ЕС и НАТО” 

 

Степен на изпълнение за заложените в програмата цели 

В рамките на програма „Принос за формиране на политики на ЕС и НАТО” са съсредоточени 

голяма част от дейностите, свързани с участието на страната ни като надежден и отговорен 

съюзник в НАТО и в процеса на съгласуване и формулиране на политики на ЕС спрямо трети 

страни и справяне с актуални предизвикателства пред сигурността.  
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Основните усилия през отчетния период бяха насочени към успешното и резултатно 

реализиране на първото българско председателство на Съвета на ЕС съобразно изведените 

приоритети на страната ни като ротационен председател. Изпълнението на тази първостепенна 

задача беше съчетано с текущо осъществяване от страна на МВнР на функции по ръководене и 

координиране на политиката и участието на Република България в ЕС и НАТО.  

Кризата в Украйна, ситуацията в Афганистан, Близкия изток и Северна Африка, 

противодействието на  тероризма, евроатлантическата интеграция на Западните Балкани, 

актуализираната партньорска политика на НАТО и изпълнението на решенията от срещите на 

върха на НАТО в Уелс (2014 г.), Варшава (2016 г.) и Брюксел (2017 г.) бяха водещи теми в 

дневния ред на Алианса.   

Въпреки ограничените финансови ресурси, заложените за отчетния период цели бяха 

постигнати, като българските позиции се базираха на принципа за последователност и 

свързаност, при отчитане на националните интереси и поетите международни ангажименти.  

 

Предоставяни по програмата продукти/услуги  

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

ЕС) 

Осъществени дейности/постигнати резултати 

В рамките на българското председателство на Съвета на ЕС, заместник министър-

председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева 

взе участие в редовните заседания на Съвет „Външни работи“ (СВнР). 

България участва в изпълнението на Глобалната стратегия за външна политика и 

политика за сигурност на ЕС под ръководството на Върховния представител. 

Западните Балкани бяха централна тема на дискусиите на почти всички формати по линия 

на ОВППС на ЕС, домакинствани от България. Темата бе основна и на неформалната среща на 

министрите на външните работи на ЕС във формата „Гимних“, която се проведе в София на 15-

16 февруари 2018 г. Външните министри на ДЧ обсъдиха публикуваната на 6 февруари 2018 г. 

Комуникация на Комисията – „Надеждна перспектива за разширяване за Западните Балкани и 

засилен ангажимент на ЕС към тях“, както и възможностите за подобряване и задълбочаване на 

сътрудничеството със страните кандидатки в областта на сигурността и отбраната. На 28 май в 

Брюксел България и Австрия организираха работна закуска на министрите на външните работи 

на ДЧ и Върховния представител на ЕС Федерика Могерини с министъра на външните работи 

на Република Северна Македония. 

Европейското съседство бе друг важен приоритет за България по време на нейното 

председателство. В тази връзка бяха проведени множество дискусии по въпроси, свързани с 

бъдещето развитие на Източното партньорство. Особено внимание бе обърнато на обстановката 

и събитията в Р Молдова и Украйна. България също така активно допринесе и към подготовката 

на Съмита ЕС-Украйна (9 юли 2018, Брюксел). 

Важен фокус бе поставен и върху Иран, предвид несигурността около запазването на 

Съвместния всеобхватен план за действие по иранската ядрена програма след оттеглянето на 

САЩ от него. 

Като Председател на Съвета на ЕС България работи за укрепване и задълбочаване на 

отношенията на Съюза с ключовите стратегически съюзници и трансатлантически партньори 

САЩ и Канада, както и за по-нататъшното развитие на икономическите връзки с партньори от 

Близкия изток, Африка, Азия и Тихия океан. 
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Успешно бе съгласувана амбициозна декларация за сътрудничеството между ЕС и НАТО 

(приета на 10 юли 2018 г.), с която двете организации се ангажират със създаването на съвместна 

платформа за оценка на заплахи, включително от тероризъм.  

Конкретни резултати бяха постигнати и в отношенията на ЕС със страните от региона на 

Латинска Америка и Карибите. България подкрепи усилията за установяване на продуктивен 

диалог с цел мирно и демократично разрешаване на ситуацията във Венецуела.  

България продължи да търси всеобхватен подход към предизвикателствата, свързани с 

миграцията, отчитайки както вътрешните, така и външните измерения на проблема. Приносът 

на България за укрепването на външната граница на Европейския съюз и граничния контрол се 

оценява високо.  

Най-сериозен напредък в изпълнението на Глобалната стратегия на ЕС бе отбелязан в 

областта на сигурността и отбраната. Един от успехите на Българското председателство бе 

успешното приключване на триалозите с Европейския парламент и Европейската комисия и 

приемането на Регламента за създаване на Европейска програма за индустриално развитие в 

областта на отбраната (EDIDP). 

Работата по Постоянното структурирано сътрудничество навлезе в практическа фаза, със 

запазване на значението на политическото измерение на инициативата, като Съветът прие 

няколко ключови документа, вкл. Решение за стартиране на първите 17 проекта по 

инициативата. В края на годината беше прието решение и по втория пакет от проекти. 

По време на Българското председателство започна и процесът по засилване на гражданските 

способности на ЕС за действие при кризи и конфликти. Целта бе постигане на развитие на 

гражданското измерение на Общата политика за сигурност и отбрана, което да бъде съизмеримо 

с напредъка по военното измерение. 

Съгласно установената практика външният министър на ротационното председателство на 

Съвета на ЕС да замества Върховния представител Могерини в различни срещи и формати, в 

които тя няма възможност да участва и за които отправя изрична молба за заместване,  министър 

Захариева представляваше ЕС в 16-ата среща на Съвета за сътрудничество ЕС-Казахстан, (26 

февруари 2018 г., Брюксел), бе съпредседател на министерската среща в рамките на 

политическия диалог между ЕС и Южноафриканската общност за развитие (САДК) (Претория, 

28 март 2018 г.) и  ръководи делегацията на Европейския съюз на срещата на външните 

министри на Г-20, домакинствана от аржентинското председателство в Буенос Айрес на 21-22 

май 2018 г.  

От 1 януари до 30 юни 2018 г. българските посолства поеха представителството на ЕС в 

Кувейт и КНДР и продължиха поетото още през 2017 г. поради липса на посолство на Естония 

представителство на ЕС в Катар и Иран (започнали съответно от 1 юли 2017 и от 1 септември 

2017 г.) Следва да се отбележи наличието на динамична обстановка в Иран, КНДР и Катар, като 

българските дипломатически представителства успешно се справиха със задачите на местното 

ротационно представителство. 

Текущата дейност по участието на България в Общата външна политика и политика за 

сигурност на ЕС включваше изготвянето на позиции и изпращането на указания за работните 

групи на Съвета на ЕС, както и за заседанията на Комитета за политика и сигурност (КОПС), 

Работната група на съветниците по външни отношения RELEX, Комитета по граждански 

аспекти при управлението на кризи CIVCOM, Комитет на постоянните представители 

(КОРЕПЕР II) и др.  

Беше подготвено българското участие за редовните заседания на Съвет „Външни работи”, 

както и на неформалните срещи на министрите на външните работи „Гимних” ( 15-16 февруари 

в София и на 30-31 август във Виена).  Разглежданите теми и приети решения обхващаха както 
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широк спектър от актуални въпроси, така и стратегически теми и насоки за развитието на 

отношенията на Европейския съюз с трети страни. 

В периода 15-16 януари в София и 5-6 юли във Виена се проведоха неформални срещи на 

политическите директори на ДЧ на ЕС. На 25-26 април в София и 10-11 октомври във Виена се 

проведоха неформални срещи на директорите по Политика за сигурност на ДЧ на ЕС. 

Обща политика за сигурност и отбрана (ОПСО) 

Участието на България в процеса на формиране и реализация на ОВППС и по-специално в 

Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) на Европейския съюз бе от водещите 

външнополитически направления през отчетния период. Направени бяха важни стъпки в редица 

направления. Работата по Постоянното структурирано сътрудничество (ПСС) навлезе в 

практическа фаза, със запазване на значението на политическото измерение на инициативата. 

По линия на Европейския фонд за отбрана (ЕФО), основните усилия бяха съсредоточени 

върху приемането на регламент за създаване на Европейска програма за индустриално развитие 

в областта на отбраната. Започналият процес по засилване на гражданските способности на 

ЕС за действие при кризи и конфликти завърши с приемане на Споразумението (Компакт) за 

гражданското измерение на ОПСО. 

Оказано бе експертно-аналитично съдействие и осъществена междуведомствена 

координация при формирането на национални позиции във връзка с участието на България в 

заседанията на Европейския съвет, Съвет „Външни работи”, Комитета на постоянните 

представители към ЕС във формат Корепер ІІ по въпросите на ОПСО, Комитета по политика и 

сигурност (КОПС) и работните групи на Съвета. Осъществена бе координация на подходи и 

позиции между България и партньори от ЕС по изпълнението на приоритетите от Плана за 

изпълнение на Глобалната стратегия в областта на сигурността и отбраната и по участието на 

България в операции и мисии по ОПСО.  

Външни аспекти на миграцията  

Миграцията продължи да е в центъра на европейския дневен ред през 2018 г. МВнР, 

съвместно с МВР, бе водещо ведомство по изработване на българската позиция по външните 

аспекти на тази тема, която пряко засяга националния интерес и сигурност.  

България взе активно участие в дискусиите на ниво ЕС в търсене на общоевропейски, 

устойчиви решения по управлението на миграционните потоци и предизвикателствата, 

свързани с тях. Продължи работата по осигуряването на достатъчно финансиране за 

Доверителния фонд на ЕС за Африка, вкл. за Северна Африка, като основен източник за 

финансиране на свързаните с миграцията проекти по Централносредиземноморския маршрут и 

Либия. Проведени бяха дискусии в Корепер за проучване на всички опции и бе представено 

компромисно предложение за осигуряване финансирането на втория транш по Инструмента за 

бежанците в Турция. 

Предвид присъствието на темата за миграцията в дневния ред на повечето заседания на 

Европейския съвет, СВнР и редица срещи на министъра на външните работи и висши държавни 

ръководители, на системна основа бяха изготвяни съответни позиции и материали за участие на 

българската страна. 

Енергийна сигурност 

В областта на енергийната сигурност, влизаща в обхвата на ОВППС, през 2018 г., МВнР 

осъществи експертно-аналитичен принос за изготвяне на позиции на Република България в 

двустранните и многостранните й отношения в областта на енергийната сигурност. Бе оказано 

съдействие във връзка с подготовката на националните позиции и преговори по международни 

трансгранични енергийни проекти с българско участие. 
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Предприети бяха, съвместно с редица страни от региона, действия по осигуряването на 

условия за активно регионално сътрудничество и външнополитическа подкрепа за изпълнение 

на приоритетите. 

По време на отчетния период съвместно с ЕК бе обсъждана идеята за изграждането на 

регионален газов хъб. Разгледани бяха, съвместно с партньори, различни инициативи за 

реализация на големи инфраструктурни проекти, включително  проекти в рамките на Групата 

на високо равнище за газова свързаност в ЦЕ и ЮИЕ, „Ийстринг”, Южния газов коридор и 

Вертикалния коридор (Гърция, България, Румъния, Унгария) за реверсивен пренос на енергийни 

потоци в Източна и Централна Европа .  

Своевременно бяха адресирани повдигнати проблеми, свързани с екологичните притеснения 

на граждански инициативи в трансграничен контекст. 

През отчетния период, МВнР продължи да осъществява експертно-аналитичен принос за 

изготвяне на позиции на Република България в двустранните и многостранните й отношения в 

областта на енергийната сигурност и енергийната дипломация. Бе оказано съдействие във 

връзка с подготовката на националните позиции и преговори по международни трансгранични 

енергийни проекти с българско участие. 

Борба с тероризма  

В областта на политика за борба с тероризма МВнР продължава да осъществява експертен 

и информационно-аналитичен принос към формирането на националните позиции, 

включително вътрешноведомствена и междуведомствена координация, както и да участва в 

редовните заседания на Работна група „Тероризъм - международни аспекти” (COTER) и 

Работната група за специални мерки за борба с тероризма (COMET) към Съвета на ЕС. 

През отчетния период бяха проведени редица двустранни срещи с представители на 

държавите членки на ЕС и с релевантните европейски институции за реализирането от страна 

на България на ротационното председателство на Работни групи COTER и COMET. На 11 юни 

2018 г. в Брюксел се проведе неформално съвместно заседание на работна група COTER и 

Политическия комитет на НАТО, което постави началото на диалог на експертно ниво между 

ЕС и НАТО и задълбочаване на сътрудничеството в областта на борбата с тероризма.   

В допълнение, през отчетния период бяха подготвяни на регулярна основа опорни точки, 

справки и информационни материали по въпросите на борбата с тероризма за всички 

посещения, срещи, политически консултации и представяния на различни равнища, 

включително Министерски съвет, Народно събрание и Президент. 

Ограничителни мерки (санкции) от ЕС спрямо трети държави, образувания и лица 

В областта на санкционната политика на ЕС, МВнР продължи да предоставя експертен и 

информационно-аналитичен принос към формирането на национални позиции, включително 

вътрешноведомствена и междуведомствена координация. МВнР продължи да изпълнява 

ангажимента за взаимен обмен на информация с ЕК, ЕСВД и останалите държави членки 

относно предприетите мерки на национално равнище по прилагането на наложени 

ограничителни мерки от ЕС Продължи работата по усъвършенстване на механизма на 

национално равнище по прилагане на ограничителни мерки на ЕС. 

МВнР участваше активно в прегледа и актуализирането на правните актове (решения и 

регламенти), регулиращи въвеждането на ограничителни мерки от ЕС спрямо трети държави, 

образувания и лица, обект на тази политика. В дейността си ведомството се придържаше към 

ръководните принципи и насоки на Съюза относно прилагането и оценката на изпълнението на 

санкционната политика на ЕС, съчетани с ефективна защита на националните интереси.  
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С цел информираност и по-добро комуникиране на санкционната политиката на ЕС, 

респективно националните ангажименти по нейното прилагане, редовно беше актуализирана 

информацията по въпросите на ограничителните мерки на ЕС спрямо трети държави, 

образувания и лица, публикувана на официалната интернет страница на МВнР. Актуализирана 

беше и информацията за новоприети правни актове на ЕС, налагащи ограничителни мерки за 

тероризъм или за финансирането му. 

 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Ползи/ефекти  Целева стойност 

Показатели за изпълнение 
Мерна 

единица 

Прогноза 

2018 

Отчет 

2018 

Подготовка/участие на заседания на Съвет „Външни работи” Брой 12 10 

Подготовка/участие на заседания на външните министри – формат Гимних Брой 2 2 

Участия на дипломати от ЦУ на МВнР в заседания на работните групи по 

ОВППС 
Брой 250 210 

Участия на дипломати от ЦУ на МВнР в работни посещения/неформални 

заседания в трети страни на работните групи по ОВППС 
Брой 10 8 

Двустранни политически консултации на политическите директори на 

държавите-членки на ЕС 
Брой 6 3 

Участия в неформални срещи на политическите директори и европейските 

кореспонденти 
Брой 2 4 

Участия в неформални срещи на генералните секретари на ЕС  Брой 2 4 

Участие в неформални срещи на директорите в областта на сигурността на ЕС Брой  2 4 

Обучение по линия на Европейския колеж за сигурност и  отбрана  Брой 4 3 

 Участие в НАТО 

Резултати от предоставянето на продукта/услугата 

Участието на България като надежден и отговорен съюзник в НАТО е сред основните 

външнополитически приоритети, които МВнР реализира през отчетния период. Бяха 

изработени и съгласувани на национални позиции и осигурено ефективно участие на България 

във всички нива на процеса на консултации и вземане на решения в органите на НАТО 

(Северноатлантически съвет; Комитет на заместник-постоянните представители; Комитет по 

политиката и партньорствата, Комитет по политиката на операциите и др.), както и тяхното 

изпълнение. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата 

Текущите дейности включваха изготвянето на позиции и изпращането на указания до 

Постоянната делегация на Република България към НАТО за участие в заседания по редица 

основни въпроси от дневния ред на Алианса. Беше подготвено българското участие в срещите 

на министрите на външните работи и на държавните и правителствените ръководители на 

страните-членки на НАТО, където страната ни изрази позиции в съответствие с националните 

приоритети и с оглед гарантиране на сигурността на българските граждани. Разглежданите теми 

и приетите решения обхващаха както широк спектър от актуални въпроси, така и стратегически 

теми и насоки за развитието на отношенията на НАТО със страни-партньори. Бяха разработени 

експертни анализи и материали във връзка с проведените през 2018 г. Консултативен съвет по 

национална сигурност, актуализиране на Стратегията за национална сигурност, подзаконови 
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и/или вътрешноведомствени нормативни документи, информационни материали и позиции за 

двустранни външнополитически срещи на различни нива в държавната администрация 

Участия на България в срещи на най-високо и високо равнище: 

- На Срещата на министрите на външните работи на страните-участнички в 

Глобалната коалиция за борба с ИДИЛ (13 февруари 2018 г., Кувейт) бяха очертани насоки 

за консолидиране и гарантиране на постигнатия от Коалицията успех за освобождаване на Ирак 

и Сирия от контрола на ИДИЛ и бе приет документ, определящ ръководните принципи в 

бъдещите усилия. 

- На Срещата на министрите на външните работи на страните-членки на НАТО (27 

април 2018 г.), българската страна отново изрази подкрепа за евроатлантическата интеграция 

на страните от Западните Балкани и политиката на „Отворени врати“ на НАТО. Във фокуса на 

разговорите бяха още утвърждаването на стабилност отвъд границите на Алианса, приносът на 

НАТО в Афганистан, както и отношенията с Русия, възможностите за задълбочаване на 

сътрудничеството между НАТО и ЕС в региона на Близкия изток и Северна Африка. 

- МВнР осъществи цялостната координация на първото посещение на настоящия заместник-

генерален секретар на НАТО Роуз Готемюлер в България (4-5 май 2018 г.), в рамките на което 

бяха проведени срещи с министър-председателя Бойко Борисов, вицепрезидента Илияна 

Йотова, заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните 

работи Екатерина Захариева и министъра на отбраната Красимир Каракачанов. Сред темите 

бяха евроатлантическата перспектива на страните от Западните Балкани и политиката на 

„Отворени врати“ на НАТО, сътрудничеството между НАТО и ЕС, както и адаптацията на 

НАТО в променящата се среда за сигурност. 

- Ключов резултат от Срещата на държавните и правителствените ръководители на 

страните-членки НАТО (11-12 юли 2018 г.) в Брюксел беше отправената покана до 

правителството в Скопие за започване на преговори за присъединяване към Алианса. Сред 

другите решения бяха запазването на финансовия ангажимент към Афганистанските сили за 

отбрана и сигурност до 2024 г., препотвърждаването на решенията от Уелс за достигане на 2% 

от БВП за разходи и инвестиции в отбраната, както и отбелязването на десетата годишнина от 

учредяването на Комисията НАТО – Грузия. Напредъкът в изпълнението на мерките за 

сътрудничеството между НАТО и ЕС бе отчетен в контекста на подписването на новата 

съвместна декларация между двете организации по време на съвместно заседание с участието 

на председателите на Европейския съвет и на Европейската комисия, както и на страните-

партньори Швеция и Финландия. 

В рамките на форума министърът на външните работи г-жа Захариева участва в работна 

вечеря на външните министри, заедно с колегите им от Тунис, Йордания и Ирак, по време на 

която участващите се обединиха около мнението, че приносът на НАТО към усилията на 

международната общност, вкл. към тези на ЕС, е необходим за стабилизиране на засегнатите 

страни в региона. Противодействието на тероризма представлява основен елемент от усилията 

за справяне с предизвикателствата от юг и НАТО следва да засили своята подкрепа за 

партньорите. 

- По време на дискусиите на Среща на министрите на външните работи на страните-

членки на НАТО (4-5 декември 2018 г. в Брюксел), България взе отношение по всички основни 

теми от дневния ред: трансатлантическата сигурност и ситуацията около Договора за 

унищожаване на ракетите с малък и среден обсег на действие, партньорството с Грузия и 

Украйна, борбата с тероризма и сътрудничеството със страните от Близкия изток и Северна 

Африка, Западните Балкани, Афганистан. Отделна сесия бе посветена на Западните Балкани, 
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като България допринесе активно за решението на НАТО за активиране на План за действие за 

членство за Босна и Херцеговина.   

Акценти в дейността през отчетния период: 

Осъществената активна дейност, в т.ч. среща с журналисти, публична лекции и др.,  във 

връзка с ангажимента на България Посолството на страната в Грузия да е за трети пореден път 

посолство за контакт на НАТО (2017-2018 г.) - ценен инструмент, който допринася за 

поддържане и развитие на сътрудничеството със страните-партньор.  

Подготвено беше българското участие в срещи на страните-участнички във Формата 

Букурещ - Б9 на парламентарно равнище и на ниво държавни и правителствени ръководители; 

в Конференция по национална сигурност и противодействие на дезинформацията чрез 

стратегически комуникации в Лондон, организирана от правителствената Комуникационна 

служба на Великобритания; 13-ти Стратегически форум в Блед, Словения;  

С цел повишаване на информираността за дейността на НАТО и адаптиране към 

предизвикателствата на променящата се информационна среда, бе инициирано 

присъединяването на България към комуникационната кампания „WeAreNATO – Defence and 

Security Campaign”. МВнР съвместно с МО, изготви сценария на първото национално видео по 

линия на комуникационната кампания и осъществи междуведомствена координация на 

посещението през м. ноември на екип на телевизионния канал на НАТО за заснемане на видеото 

в България.  

Проведени бяха координационни срещи с представители на държавната администрация, с 

цел обсъждане на предложения и изготвяне на проект на Национален план от инициативи за 

отбелязване на 15-та годишнина от членството на България в НАТО и 70-та годишнина от 

създаването на Организацията на Северноатлантическия договор. Планът беше приет на 31 

декември 2018 г. 

На проведените в София двустранни консултации с Румъния по политиката за сигурност 

бяха обсъдени въпроси, свързани със сигурността в Черноморския регион, сътрудничеството 

НАТО-ЕС, Постоянното структурирано сътрудничество на ЕС, Структурирания диалог на 

ОССЕ и въпроси на разоръжаването и неразпространението. 

 

Целеви стойности по показателите за изпълнение * 

*Индикаторите са описани в текста  

 

Организационни структури, участващи в програмата и отговорност за изпълнение на 

целите 

Министърът на външните работи, Политическият кабинет, Генерална дирекция 

„Политически въпроси”, дирекция „ОВППС на ЕС” и дирекция „Политика за сигурност”, 

Междуведомствен съвет по участието на България в НАТО и ОПСО на ЕС (МСУНО) под 

председателството на Министъра на външните работи, създаден с ПМС №71/19.04.2005 г., 

изменено и допълнено от 04.09.2012 г., както постоянните представителства на Република 

България към ЕС и НАТО.  

 

Външни фактори с потенциал за въздействие върху целите на програмата 

- Неизпълнение на международните ангажименти от държави, предизвикващи 

загрижеността на международната общност; 
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- Негативно развитие на двустранни и регионални конфликти или активизиране на 

„замразени” конфликти в зоната на непосредствените интереси на сигурност;  

- Липса на консенсус, политическа воля или заинтересованост сред държавите-членки на 

ЕС по отношение на дискусията и напредъка за постигане на договореност по конкретни 

въпроси и проблеми, разработвани по линия на съответните международни организации и за 

конкретни страни и региони. 

Информация за наличността и качеството на данните: Отчетите за дейността на МВнР 

и задграничните представителства; Самоотчети на участващите в програмата организационни 

структури; Доклади и данни на институциите на ЕС и от заседанията на Съвет „Външни работи” и 

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

многостранна основа;  Решения на МСУНО; Становища по дневния ред на заседанията на МВС 

по ОИ и СД и МКЕКНОМУ; Постановления и Решения на МС; Информация от ПП във Виена 

и от Делегация към НАТО; Информации и доклади от участията в международни форуми, 

заседания на НАТО, ОССЕ, ЕС, ООН, двустранни и многостранни консултации; 

 

Отговорност за изпълнението на програмата 

Съгл. Заповед на Министъра на външните работи № 95-00-98/ 12.02.2018 г. 

 

Отчет на разходите по бюджетна програма 1100.03.01„Принос за формиране на 

политики на ЕС и НАТО“ 
 

№ 

1100.03.01 - Бюджетна програма „Принос за формиране на политики на ЕС 

и НАТО“ Закон                 
Уточнен 

план 
Отчет  

(в лева) 

І. Общо ведомствени разходи: 477 100 477 100 203 832 

     Персонал 0 0 0 

     Издръжка 477 100 477 100 203 832 

     Капиталови разходи 0 0 0 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 477 100 477 100 203 832 

     Персонал   0 0 

     Издръжка 477 100 477 100 203 832 

     Капиталови разходи   0 0 

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

     Персонал       

     Издръжка       

     Капиталови разходи       

ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета  245 700 245 700 245 687 

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

245 700 245 700 245 687 

ІІІ. 
Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за 

средства от ЕС 
0 0 0 

         

  Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): 245 700 245 700 245 687 

          

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

          

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 722 800 722 800 449 519 

  Численост на щатния персонал       

  Численост на извънщатния персонал       
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Програма № 6 „Двустранни отношения” 

 

Степен на изпълнение на целите на програмата 

През отчетния период дипломатическата служба успя да даде тласък в развитието на 

двустранните отношения с отделни страни, което намери израз в осъществяването на редица визити 

на високо и най-високо равнище. Активният политически диалог е предпоставка за утвърждаване 

на облика на България на страна с устойчива икономическа и финансова среда и предпочитана 

дестинация за развитие на бизнес; разширяване на позициите на българския бизнес на традиционни 

пазари и разработване на нови пазари за български стоки и технологии чрез координиране на 

организацията и провеждането на бизнес форуми и съвместни проекти; популяризиране на 

предлаганите български туристически услуги в чужбина. 

Както български дипломатически представителства, които имаха ангажимент да осъществяват 

на места местното представителство на ЕС, така и всички останали ЗП на Република България, 

изпълниха успешно поставените им задачи във връзка с първото Българско председателство на 

Съвета на ЕС.  

 

Предоставяни по програмата продукти/услуги  

 

 Развитие на двустранни отношения със страни от Източна Европа, Кавказ и 

Централна Азия,  Близък изток и Африка, Америка, Азия, Австралия и Океания 

Резултати от предоставянето на продукта/услугата 

- Формулиране и провеждане на прагматична и икономизирана двустранна политика по 

отношение на държавите от Източна Европа, Кавказ и Централна Азия, Северна и Южна Америка, 

Азия, Австралия, Океания, Близкия изток и Африка и на съответните регионални организации и 

форуми, като осъществява ръководни, координационни и контролни функции в тази област. 

- Осъществяване на пълноценно Българско председателство на Съвета на ЕС. 

- Организиране на провеждането на взаимноизгоден и равнопоставен политически диалог и 

сътрудничеството с държавите от съответните региони в търговско-икономическата, финансовата, 

културната, научната област и в други области. 

- Изготвяне на надеждни и съдържателни информации, оценки и прогнози за външната 

политика на страните от съответните региони, вътрешнополитическото и икономическото им 

положение, състоянието на двустранните отношения и с оглед формулиране на позиции и 

предложения за по-нататъшното развитие на сътрудничеството с тези държави. 

 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата 

 

Развитие на двустранни отношения със страните от Източна Европа и Кавказ 

Източно партньорство 

Източното партньорство /ИП/ бе един от приоритетите на Българското председателство на 

Съвета на ЕС, предвид интересите на страната ни към изграждането на стабилно и предвидимо 

Европейско съседство и стабилност в Черноморския регион. Вицепремиерът и министър на 

външните работи г-жа Захариева участва в Годишната среща на министрите на външните 

работи на страните-участнички в Източното партньорство (15 октомври 2018 г., Люксембург).  

България бе представена и участва активно в 5-та Годишна конференция по ИП, организирана 
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от Естонския център за Източно партньорство към МВнР на Естония (2март 2018, Талин), във 

Форума, организиран от ЕСВД и ЕК и посветен на лансиране на новата Многостранна структура 

на ИП (22 март 2018 г., Брюксел), както и в  Годишна среща на високо равнище по ИП (7 

декември 2018 г., Виена).  

Русия 

През отчетния период бяха организирани работно посещение на президента Румен Радев в 

Руската федерация /Москва и Сочи/ в периода 21-22 май и работно посещение на министър-

председателя Бойко Борисов (30 май 2018 г.).  

В периода 2-4 март 2018 г. за участие в мероприятията по отбелязване на 140-та годишнина 

от Освобождението на България от османско иго на посещение в България бе делегация на 

Групите за приятелство Русия–България във Федералното събрание на Руската федерация, 

водена от председателя на Групата за приятелство Русия–България в Съвета на федерацията г-

н Михаил Шчетинин. 

В рамките на своята компетентност МВнР работи за организирането и осъществяването на 

визити в Руската федерация на: министъра на енергетиката г-жа Теменужка Петкова, която се 

срещна с министъра на енергетиката на РФ Александър Новак и председателя на ПАО 

«Газпром» Алексей Милер (13-15 май); на министъра на туризма г-жа Николина Ангелкова, 

която участва в туристическото изложение в Русия „Интурмаркет 2018 и в работата на ХХII 

Петербургски международен икономически форум (24-25 май); на зам.министъра на 

икономиката Александър Манолев за участие в Петербургския международен икономически 

форум (23-25 май); на министъра на младежта и спорта Кр.Кралев (14 юни) и ответна визита на 

руския министър на спорта Павел Колобков (16 септември), който се срещна с руския си колега; 

на зам.-министъра на земеделието, храните и горите г-н Атанас Добрев (9-12 октомври); на 

министъра на културата за участие в VII-я културен форум на тема „Културата като 

стратегически държавен потенциал“ (Санкт Петербург, 14-17 ноември).  

На 25 октомври в Москва се проведе 16-та сесия на Междуправителствената комисия за 

икономическо сътрудничество /МПК/. 

По линия на парламентарното сътрудничество заместник-председателят на НС Явор Нотев 

и съпредседателят на Групата за приятелство България – Русия в НС Антон Кутев, осъществиха 

посещение в Москва по покана на Съвета на федерацията на ФС на РФ за участие в 

конференцията „25 години парламентаризъм в Русия“ (10-11 декември 2018 г.), а на 17 декември 

2018 г. в Съвета на федерацията на ФС на РФ,  с участието на заместник-председателя на НС 

Емил Христов и съпредседателя на Групата за приятелство с Русия в НС Красимир Велчев, бе 

открита изложба, посветена на 140-та годишнина от Освобождението на България. 

Украйна 

През 2018 г. МВнР продължи приоритетно да следи развитието на ситуацията в и около 

Украйна поради продължаващата криза в източната част на страната и изострянето на 

напрежението във водите на Черно и Азовско море, както и положението на българското 

национално малцинство в контекста на осъществяваните от украинското правителство реформи 

в сферата на образованието и децентрализацията на властта.  

На 22 февруари в 2018 г. в МВнР бе проведена конференция по повод 100-годишнината от 

установяването на дипломатически отношения между Царство България и Украинската народна 

република. На същата дата се проведоха  и политически консултации на ниво заместник-

министри на външните работи. Обсъдени бяха широк кръг въпроси, свързани с двустранния 

политически диалог, търговско-икономическото и инвестиционното сътрудничество, 

възможностите за участие в съвместни инфраструктурни и енергийни проекти, 
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взаимодействието по линия на международни организации, състоянието и правата на 

българското национално малцинство.  

През 2018 г. бяха осъществени две работни визити на министър-председателя на Република 

България г-н Бойко Борисов в Украйна – съответно на 27 май 2018 г. в гр. Киев и  на 4 и 5 

октомври 2018 г. в гр. Одеса и гр. Болград за участие в честването на 160-годишния юбилей на 

Болградската гимназия. На 5 октомври 2018 г. бе проведена среща между министър-

председателя Борисов и украинския президент Порошенко, в хода на която бяха обсъдени 

въпроси от две основни сфери – образование и транспорт.  

В периода 2-5 октомври 2018 г. гр. Болград бе реализирано работно посещение и на 

вицепрезидента г-жа Илияна Йотова за срещи с представители на БНМ и участие в честването 

на 160-годишния юбилей на Болградската гимназия. 

През отчетния период в България на работно посещение бе министърът на образованието и 

науката на Украйна Лилия Гриневич (26-27 април), която от февруари 2018 г. е съпредседател 

на българо-украинската Междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество. От 

страна на МВнР бе оказано експертно съдействие за съгласуване на текстовете на Декларация 

на Министерствата на образованието и науката на България и Украйна за гарантиране на лицата, 

принадлежащи към българското национално малцинство и живеещи на територията на 

Украйна, на правото да изучават майчин език и да учат на майчин език. През изминалата година 

МВнР продължи да следи внимателно законодателните процеси в областта на образованието и 

езиковата политика в Украйна, с цел защита на правата на българската общност. Въпросите за 

запазването на административно-функционалната цялост на Болградския район в Одеска област 

и за съблюдаването на езиковите и образователни права на нашите сънародници последователно 

бяха повдигани на двустранни срещи с украинската страна.  

Република Молдова 

В периода 4-5  април 2018 г.  работно посещение в София осъществи Юрие Лянка, заместник 

министър-председател на Република Молдова по въпросите на европейската интеграция. По 

време на посещението българската страна препотвърди категоричната си подкрепа за 

европейската перспектива за Република Молдова. Изразена бе и готовността на двете страни за 

съвместни действия за съхраняване на националната, културна и езикова идентичност на 

българската общност в Република Молдова.  

В рамките на 25-ата Годишна среща на Съвета на министрите на ОССЕ (Милано, 6-7 

декември 2018 г.) бе проведена и среща на ниво зам.министър на външните работи с министъра 

на външните работи и европейската интеграция  на Молдова Тудор Уляновски.  

Грузия 

Политическият диалог в Грузия включи среща между президента Румен Радев и президента 

на Грузия Гиорги Маргвелашвили в рамките на Съмита на НАТО (Брюксел, 11-12.07.2018 г.), 

както и среща между министъра на външните работи г-жа Екатерина Захариева и нейния 

грузински колега г-н Давид Залкалиани по време на същия форум. В рамките на 73-та сесия на 

Общото събрание на ООН министър-председателя г-н Бойко Борисов разговаря с министър-

председателя на Грузия г-н Мамука Бахтадзе (24 септември). 

България бе представена на 15-та международна конференция „Европейският път на 

Грузия“ (14-15 юни 2018 г., Батуми) на ниво зам.министър на външните работи.  

Бяха подготвени и се проведоха двустранни политически консултации между 

министерствата на външните работи на Република България и Грузия на ниво заместник-

министър (София, 11 октомври 2018 г.).  
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По линия на парламентарното сътрудничество следва да се отбележат визитата на българска 

парламентарна делегация, ръководена председателя на Комисията по външна политика г-жа 

Джема Грозданова в Грузия (2-5 май 2018 г.), в рамките на което бе подписано съвместно 

заявление на ръководителите на комисиите по външна политика на парламентите на двете 

страни и официалното посещение на председателя на Народното събрание г-жа Цвета 

Караянчева (10-12 юни), в рамките на което бе подписано Споразумение за партньорство между 

Народното събрание на Република България и Парламента на Грузия.  

Република Армения 

МВнР работи за реализирането на държавното посещение в Армения на президента Румен 

Радев по покана на президента на Република Армения Серж Саргсян  (11-13.02.2018 г.). Наред 

с официалните срещи, програмата включваше посещение на 131-во училище „Пейо Яворов“ в 

Ереван, където президента Радев откри нов кабинет за интерактивно обучение, ремонтиран и 

оборудван с финансиране по линия на Средносрочната програма за помощ за развитие и 

хуманитарна помощ на Република България за периода 2016-2019. Между България и Армения 

бяха подписани четири документа за двустранно сътрудничество в областта на трудовата 

миграция, културата, информационните технологии, обмена и защитата на класифицирана 

информация. 

България бе четвъртата страна, която ратифицира Споразумението за всеобхватно и 

засилено партньорство между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и 

техните държави членки от една страна, и Република Армения, от друга страна (13.06.2018 г.) 

Арменска делегация, водена от председателя на Групата за приятелство Армения – България 

в Националното събрание на Армения г-жа Джема Багдасарян, бе на посещение в България (19-

22 юни 2018 г.), като по време на визитата бе подписан Меморандум за сътрудничество между 

Групите за приятелство в двата парламента.  

На 23 октомври 2018 г. в София бе подписана междуправителствена програма за 

сътрудничество в областта на образованието и науката между България и Армения. 

Служител на дирекция „Източна Европа и Централна Азия“ бе командирован като 

краткосрочен наблюдател в рамките на наблюдателната мисия на ОССЕ/БДИПЧ за 

предсрочните парламентарни избори в Република Армения, които се проведоха на 9 декември 

2018 г.  

Република Азербайджан 

В контекста на Стратегическия диалог между България и Азербайджан през 2018 г. бяха 

реализирани поредица от визити и междуправителствени консултации на високо и най-високо 

равнище:  

- работно посещение в Баку на министър-председателя г-н Бойко Борисов (15-16 януари 

2018 г.), в рамките на което премиерът Борисов и президентът на Азербайджан г-н Илхам Алиев 

откриха пряка въздушна линия София-Баку.   

- работно посещение в София на азербайджанска парламентарна делегация, водена от 

председателя на Групата за приятелство с България в азербайджанския парламент г-н Рауф 

Алиев (16 – 17 януари 2018 г. ) 

- участие на министъра на енергетиката г-жа Теменужка Петкова във форум в Баку, 

посветен на Южния газов коридор (25 февруари 2018 г. )  

- официално посещение на г-жа Цвета Караянчева, председател на Народното събрание на 

Република България (19 – 21 септември 2018 г., Баку), което взе участие в тържествата, 

посветени на 100-годишнината на азербайджанския парламент.  
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- участие в ежегодното военно изложение ADEX – 2018 на министъра на отбраната г-н 

Кр.Каракачанов (24-27 септември 2018 г.)  

- работно посещение в Баку на министъра на икономиката г-н Емил Караниколов (25 - 26 

октомври 2018 г.) 

В рамките на официалното посещение в България на  г-н Елмар Мамадяров, министър на 

външните работи на Азербайджан, се състоя Първата сесия на Стратегическия диалог България 

– Азербайджан, председателствана от министър Захариева и министър Мамадяров (30 – 31 

октомври 2018 г.). 

На 11 юли 2018 г. в Баку се проведоха политически консултации между МВнР на двете 

страни, а на 11 септември - военнополитически консултации между България и Азербайджан с 

участието на представители на министерствата на отбраната на двете страни.   

В периода 4 - 6 ноември 2018 г. в София се състоя Петата сесия на Смесената българо-

азербайджанска комисия за икономическо сътрудничество (София, 4 - 6 ноември 2018 г.).  

През 2018 г. бяха подписани три двустранни документа за сътрудничество между Република 

България и Република Азербайджан - в областта на образованието, научно-техническото 

сътрудничество и икономиката.  

Република Беларус 

Делегация, водена Василий Матюшевски, първи заместник министър-председател на 

Република Беларус, участва в Седмата среща на правителствените ръководители на 

Инициативата "16+1" /6-7 юли 2018 г./, като в рамките на посещението в България бе проведена 

среща със заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика на 

Република България (6 юли 2018 г.), на която бяха обсъдени възможностите за интензифициране 

на икономическото сътрудничество, в т.ч. чрез набелязване на съгласувани мерки за 

разширяване на сътрудничеството и деловите връзки между двете страни на ниво малки и 

средни предприятия, а от българска страна бе отправено предложение за подписване на 

споразумение за регулиране на трудовата миграция.  

Бе подготвено и проведено VIII-то заседание на Междуправителствената българо-беларуска 

комисия за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество ( 19-21 ноември 2018 

г., София). В рамките на заседанието бе проведена и среща на заместник-министъра на 

външните работи г-н Юрий Щерк с г-н Олег Кравченко, заместник-министър на външните 

работи на Република Беларус и съпредседател на Комисията от беларуска страна. 

 

Развитие на двустранни отношения със страните от Централна Азия 

В рамките на различни международни форуми се състояха срещи съответно: на ниво 

министри на външните работи с Киргизката република за първи път от 2004 г. в рамките на 73-

та редовна сесия на ОС на ООН в Ню Йорк (27 септември 2018 г.);  между  заместник-министъра 

на външните работи Емилия Кралева и министъра на външните работи на Република Казахстан 

Кайрат Абдрахманов по време на 25-та Годишна среща на Съвета на министрите на ОССЕ 

(Милано, 7 декември);  

МВнР оказа съдействие за организирането и на работните визити в Казахстан на делегация, 

водена от председателя на Конституционния съд Борис Велчев за участие в международна 

конференция, посветена на Деня на Конституцията на Република Казахстан (27-30 август); на 

делегация на Централната избирателна комисия, ръководена от нейния заместник-председател 

Мария Мусорлиева за участие в международна конференция, посветена на 25-та годишнина от 

създаването на ЦИК на Република Казахстан (1-2 ноември 2018 г.); на зам.-министъра на 

регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова за участие в Международна 
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конференция на високо равнище на тема „Вода за устойчиво развитие 2018-2028", 

съорганизирана от правителството на Република Таджикистан и ООН (20-21 юни 2018, 

Душанбе). 

През отчетния период делегация на Групата за приятелство България – Узбекистан в 44-то 

Народно събрание, ръководена от нейния председател Адлен Шевкед, осъществи посещение в 

Узбекистан (2-5 юли), а ответно посещение на Групата за приятелство Узбекистан – България в 

Законодателната палата на Олий Мажлиса, ръководена от нейния председател Авазбек 

Жалилов, посети България в периода 14-18 ноември. 

В периода 12-13 юли 2018 г. Нодир Отажонов, заместник министър-председател на 

Република Узбекистан и съпредседател на Междуправителствената българо-узбекистанска 

комисия за икономическо сътрудничество, осъществи работно посещение в България. 

На 16 октомври 2018 г. в Тбилиси бе подписано Споразумение за сътрудничество в областта 

на спорта между Министерството на младежта и спорта на Република България и 

Министерството на културата и спорта на Република Казахстан.  

През м. април 2018 г. посланикът на Туркменистан в Руската федерация Батир Ниязлиев 

връчи акредитивните си писма на президента на Република България в качеството си на 

извънреден и пълномощен посланик на Туркменистан в Република България със седалище 

Москва, а на 28 ноември 2018 г. - новоназначеният посланик на Република Узбекистан в 

Република България със седалище Анкара Алишер Акзамходжаев. 

 

Развитие на двустранни отношения със страните от Америка 

Двустранни отношения със САЩ 

През 2018 г. МВнР продължи последователните си усилия за утвърждаване и развитие на 

стратегическото сътрудничество между България и САЩ във всички области от взаимен 

интерес посредством установения устойчив и интензивен политически диалог с представители 

на американската страна на всички равнища. Двустранният дневен ред продължава да обхваща 

широк спектър от въпроси, сред които: сътрудничеството в сферата на сигурността и отбраната, 

в т.ч. модернизацията на българската армия; въпроси на сигурността в регионален аспект; 

енергийната сигурност и възможностите за диверсификация на източници и маршрути за 

доставка; приоритетните въпроси за присъединяване на България към програмата на САЩ за 

безвизови пътувания, сключване на двустранна спогодба за социална сигурност и членство на 

България в ОИСР; двустранните търговско-икономически отношения и възможностите за 

привличане на инвестиции от САЩ у нас; борбата с корупцията; върховенството на закона; 

сътрудничеството в сферите на културата, науката и образованието и др. 

В рамките на интензивния политически диалог се осъществиха редица двустранни 

разговори, срещи и визити:  

На 28 септември 2018 г. министър-председателят Бойко Борисов проведе двустранна среща 

с Майк Помпео, държавен секретар на САЩ, в рамките на участието на българската делегация 

в Общия дебат на 73-та сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Беше потвърдено 

стратегическото партньорство между България и САЩ и бяха обсъдени актуални въпроси, 

свързани с развитието на двустранните отношения в сферите на сигурността и отбраната, 

енергетиката и правоохраната, включително процеса на модернизация на българските 

въоръжени сили.. 

На 22 май 2018 г. министър-председателят на Република България Бойко Борисов се срещна 

с главния прокурор на САЩ Джеф Сешънс. В срещата взеха участие още министърът на 

правосъдието Цецка Цачева и главният прокурор Сотир Цацаров. 
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В периода от 3 до 8 ноември 2018 г. министър Екатерина Захариева бе на работно посещение 

във Вашингтон, където има срещи с държавния секретар на САЩ Майк Помпео и със съветника 

по въпросите на националната сигурност на президента Тръмп Джон Болтън, с които обсъди 

актуални въпроси от двустранния дневен ред. 

В САЩ работни визити и срещи с представители на американската администрация в 

периода имаха също: заместник-министърът на външните работи Юрий Щерк при неговото 

участие във форум, организиран от института „Брукингс“ (февр. 2018 г.), заместник-министърът 

на външните работи Георг Георгиев (1-6 март 2018 г.); заместник-министъра на отбраната 

Атанас Запрянов (27 до 31 август 2018 г.). 

През м. април 2018 г. българска делегация, водена от председателя на НС Цвета Караянчева 

взе участие в Парламентарна конференция на високо равнище, организирана от Групата на 

Световната банка (16-17 април 2018 г.). Сред проведените двустранни срещи бе и среща с 

председателя на Камарата на представителите Пол Раян - първа среща на това ниво между двете 

страни. На 29-30 юни 2018 г. се състоя 82-та интерпарламентарна среща Европейски парламент 

– Конгрес на САЩ/Трансатлантически диалог на законодателите, в която взе участие 

председателят на Народното събрание Цвета Караянчева. Парламентарна делегация, водена от 

председателя на Комисията по външна политика на Народното събрание  Джема Грозданова, 

имаше срещи с представители на Конгреса, Държавния департамент и Съвета за национална 

сигурност на САЩ (14-18 юли 2018 г.).  

В България работни посещения имаха: заместник помощник секретарят на отбраната на 

САЩ за Европа и НАТО Томас Гофъс (10 април 2018 г.),  Ейми Карни, заместник-директор на 

Офиса по централноевропейски въпроси в Държавния департамент на САЩ  (26 април 2018 г.),  

главният заместник помощник държавен секретар в Бюрото за Европа и Евразия на Държавния 

департамент на САЩ Елизабет Милър (май 2018 г.), заместник държавния секретар на САЩ 

Джон Съливан (14-15 декември 2018 г.). По време на отделните срещи бяха обсъдени широк 

кръг от теми, които включваха сътрудничеството в областта на сигурността и отбраната, 

енергийната сигурност и диверсификацията на енергийните доставки и маршрути, 

инвестициите и двустранните отношения. От българска страна бяха поставени и въпросите за 

включване на България в Програмата на САЩ за безвизови пътувания, подкрепата на САЩ за 

кандидатурата на страната ни за членство в ОИСР и започването на преговори по двустранна 

спогодба за социална сигурност.  

 Запази се високото ниво на сътрудничество с американските еврейски организации. На 9 

март 2018 г. президентът на Република България Румен Радев се срещна с представители на 

Световния еврейски конгрес по повод 75-та годишнина от спасяването на българските евреи. 

На 12 юни 2018 г. по покана на Американския еврейски комитет (AJC) министър-председателят 

на Република България Бойко Борисов взе участие в Глобалния форум на AJC, който се проведе 

в Йерусалим. През септември 2018 г. премиерът Бойко Борисов проведе среща с представители 

на водещите американски еврейски организации в Ню Йорк. 

На 15 юни 2018 г. в Държавния департамент на САЩ беше подписан Протокол за 

удължаване на срока на действие на Споразумението между правителството на Република 

България и правителството на САЩ за научно-технологично сътрудничество за срок от една 

година, който бе ратифициран на 10 октомври 2018 г. от Народното събрание. 

През м. юни 2018 г. беше организирано награждаване на Джанюариъс Макгахан и Юджийн 

Скайлър (посмъртно) с почетен знак на МВнР „Златна лаврова клонка” за безспорния им принос 

за информирането на широката европейска общественост за жестокостите при потушаването на 

Априлското въстание и за формирането на подкрепа за българската национално-освободителна 

кауза. Беше организирано също награждаване на Карма Джийн Рауш и Барбара Мууни с почетен 
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знак на МВнР „Златна лаврова клонка” за активна дейност в Българо-американската фондация 

„Макгахан” и за организиране на годишния фестивал в памет на Джанюариъс Макгахан в гр. 

Ню Лексингтън, щата Охайо в продължение на 40 години.  

На 22 ноември 2018 г. се състоя церемония по награждаване от президента Радев на Робърт 

Сингер, вицепрезидент и изпълнителен директор на Световния еврейски комитет, с орден 

„Мадарски конник“ – първа степен, за особени заслуги за развитието и укрепването на 

приятелските връзки и сътрудничеството между Световния еврейски конгрес и държавните 

институции, европейската общност и гражданското общество в България. 

Продължиха усилията за разширяване на мрежата от почетни (нещатни) консулски 

длъжностни лица на Република България в САЩ, като през 2018 г. бяха назначени за почетни 

консули на България в САЩ съответно Джордж Вредевелд - със седалище в град Синсинати и 

с консулски окръг, обхващащ територията на щата Охайо (РМС № 805 от 8.11.2018 г.); Андрю 

Дж. Маркъс - със седалище в град Маями и с консулски окръг, обхващащ територията на щата 

Флорида (РМС № 830 от 22.11.2018 г.); и  Богомил Балкански - със седалище в град Сан 

Франциско и с консулски окръг, обхващащ територията на Силициевата Долина, щата 

Калифорния (РМС № 891 от 6.12.2018 г. ) 

Двустранни отношения с Канада 

Бяха подготвени материали и бе оказано съдействие за успешно и бързо протичане на 

процеса на ратифициране на Споразумението за стратегическо партньорство (SPA) между ЕС и 

неговите държави членки и Канада, подписано в Брюксел на 30 октомври 2016 г. На 06 декември 

2018 г. НС прие Закон за ратифициране на Споразумението. 

Бе подготвена провелата се среща между премиера Бойко Борисов и министър-председатля 

на Канада Джъстин Трюдо в рамките на сесията на ООН през септември, на която двамата са 

обсъдили отпадането на визите за българи за Канада, дало тласък на икономическото 

сътрудничество. 

Организирано бе участието на министър Екатерина Захариева в първата Световна среща на 

жените, министри на външните работи (Монреал, 20-23 септември м.г.). В рамките на форума, 

в един от чиито четири панела министър Захариева имаща водеща роля, тя се срещна с 

канадския министър на туризма, официалните езици и Франкофонията Мелани Жоли, с 

вицепрезидента и министър на външните отношения на Панама Исабел де Сейнт Мало де 

Алварадо, както и с външните министри на Индонезия Рътно Масуди и на Кения Моника 

Джума.  

На 23 май 2018 г. делегация, водена от специалния пратеник на Канада към ЕС и за Европа 

и посланик в Берлин Стефан Дион, бе приета от председателя на НС Цвета Караянчева и от зам.-

министъра на външните работи Георг Георгиев.  

Под патронажа на  вицепремиера и министър на външните работи Екатерина Захариева 

Дирекцията се проведе „Български фестивал на изкуствата в Канада” (22 март - 02 април м.г., 

Торонто, Отава и Монреал).  

На 05 декември м.г. в Пловдив се състоя Българо-канадска регионална кръгла маса: „СЕТА 

– Икономическо партньорство за повече бизнес възможности“, по покана на Посолството на 

Канада и част от кампанията на канадското правителство за насърчаване на процеса на 

ратифициране на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение (СЕТА) между ЕС и 

Канада и разясняване на ползите от споразумението. 

Двустранни отношения със страните от Латинска Америка и Карибите 

През отчетния период продължиха усилията за развиване и задълбочаване на отношенията 

и сътрудничеството между Република България и държавите от Латинска Америка и Карибите 
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(ЛАК) в различни сфери от взаимен интерес както на двустранно равнище, така и в рамките на 

партньорството ЕС – ЛАК и в международните организации и форуми. 

Беше взето активно, целенасочено и конструктивно участие в подготовката на материали за 

различни събития от Календара на българското председателство на Съвета на ЕС, позиции на 

Република България за Съвет „Външни работи“, провеждането на заседанията на Работна група 

„Латинска Америка и Кариби” (COLAC) на Съвета на ЕС. Ежемесечно се обезпечаваше 

участието в заседанията на РГ COLAC във формат „столици“ в Брюксел.  

Във връзка с участието на българска официална делегация в Общия дебат на 73-та сесия на 

Общото събрание на ООН бяха подготвени материали за двустранна среща на министър-

председателя Бойко Борисов с Президента на Република Аржентина Маурисио Макри. 

В рамките на редица международни форуми бяха организирани срещи на министър 

Захариева с колегите й, както следва: с аржентинския министър на външните работи Хорхе 

Марсело Фори в Буенос Айрес в рамките на срещата на външните министри от Г-20 (22 май); с 

министъра на външните работи и външната търговия на Ямайка г-жа Камина Джонсън Смит – 

в рамките на 43-та сесия на Съвместния съвет на министрите ЕС – АКТБ (31 май – 1 юни 2018 

г., Ломе, Република Того); с външните министри на Република Куба, Република Коста Рика, 

Република Перу, Доминиканската република и Бахамската общност в рамките на Общия дебат 

на 73-та сесия на ОС на ООН; с Вицепрезидента и министър на външните отношения на 

Република Панама г-жа Исабел де Сейнт Мало де Алварадо в рамките на Срещата на жените 

министри на външните работи (21-22 септември 2018 г. в гр. Монреал, провинция Квебек, 

Канада).  

Извършена беше необходимата подготовка за провеждането на I Съвместен съвет 

Европейски съюз – Куба, който се състоя в на 15 май 2018 г. в Брюксел. Бяха подготвени всички 

материали, свързани с участието на България във Втората среща на министрите на външните 

работи от ЕС и ОДЛАК (Общност на държавите от Латинска Америка и Карибите), която се 

проведе в периода 16-17 юли 2018 г. в Брюксел с цел да подготви Срещата на върха ЕС-ОДЛАК 

през 2019 г. в Боливия. Подготвени бяха материали по ситуацията във Венесуела във връзка с 

участието на министър Екатерина Захариева в Неформалната среща на министрите на външните 

работи (Виена, 30 – 31 август 2018 г.). 

През отчетния период бе иницииран и финализиран с Решение на МС от 19 септември 2018 

г. процесът на съгласуване на назначаване на г-жа Бинка Гоцева на почетен консул на Република 

България в Доминиканската република.  

Оказано беше съдействие във връзка с посещение в Република Куба на зам.-министъра на 

финансите Маринела Петрова за участие в заседания по линия на Международната 

инвестиционна банка (гр. Варадеро, 1 – 7 декември 2018 г.). 

Бе осъществена среща на Групата за приятелство България-Аржентина в 44-то Народно 

събрание с посланика на Република Аржентина в София. Подготвени бяха материали за 

Република Куба във връзка със среща на г-жа Цвета Караянчева, председател на Народното 

събрание на Република България, с посланика на Куба у нас г-жа Каридад Ямира Куето Милиан 

(20 декември 2018 г.).Във връзка със заседание на Комисията на НС по икономическа политика 

и туризъм на 19 декември 2018 г., беше изготвено кратко експозе относно Протокола за 

присъединяване към Споразумението за търговия между ЕС и неговите държави членки, от една 

страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, с оглед присъединяването на Еквадор. 

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

антарктическа експедиция.  
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Развитие на двустранни отношения със страните от Азия, Австралия и Океания  

В общорегионален план, през 2018 г. МВнР продължи да работи за развитието на активни 

двустранни отношения със страните от Азиатско-тихоокеанския регион (АТР), включително с 

четирите страни, стратегически партньори на ЕС (Китай, Япония, Индия и Р Корея) и членове 

на важни регионални и международни организации и формации (СС на ООН, Г7, Г20, БРИКС, 

АСЕАН, АПЕК, АСЕМ, ШОС и др.).  

Фокусът бе поставен върху реализиране на дългосрочните български интереси за 

установяване на стратегическо партньорство с Китай, Япония, Индия, Р Корея, както и с 

Виетнам, и за развитие на приятелски отношения и сътрудничество с други влиятелни страни 

от региона - Иран, Индонезия, Австралия, Тайланд, Сингапур, Малайзия, Пакистан, Нова 

Зеландия; запазване динамиката в отношенията с Монголия, подпомагане възстановяването и 

сигурността на Афганистан; търсене на взаимодействие и с останалите страни от Южна и 

Югоизточна Азия и Океания; следване на европейската политика на критична ангажираност с 

КНДР в условията на санкции на ООН и ЕС и отчитане на динамичните процеси на Корейския 

полуостров през годината. Успешно бяха изпълнени дейностите по линия на БПСЕС на 

централно ниво и в задграничните представителства в държавите от АТР. Българските 

посолства в Иран и КНДР осъществиха местните представителства на ЕС до 30 юни 2019 г., за 

което България получи висока оценка, вкл. от ГС на ЕСВД и високопоставени представители на 

други институции на ЕС.   

През 2018 г. и в рамките на БПСЕС България участва активно в политиката на ЕС на тясно 

ангажиране с държавите от Азиатско-тихоокеанския регион (АТР) чрез сътрудничеството по 

линия на АСЕМ, засиленото партньорство ЕС-АСЕАН и партньорския диалог на ЕС с важни 

страни от региона. България продължи да дава принос за формиране политиката и позициите на 

ЕС към азиатските страни и посредством редовно участие в срещите на експертните формати 

на СЕС. Страната участва активно и в процеса на съгласуване на проекти на споразумения на 

ЕС с държави от АТР: Споразумение за стратегическо партньорство ЕС-Япония, Споразумение 

за партньорство и сътрудничество ЕС-Сингапур (подписано) и Рамково споразумение за 

партньорство и сътрудничество ЕС-Малайзия (финализирано); Споразумение за свободна 

търговия ЕС-Индия (преговорите продължават); Споразумения за свободна търговия ЕС-

Австралия и ЕС-Нова Зеландия, с инициирани преговори по време на БПСЕС. 

Страната ни допринесе за укрепване сътрудничеството по линия на Азиатско-европейския 

форум (АСЕМ), вкл. като домакин на две негови министерски срещи по време на БПСЕС (на 

културата – 01-02 март, и на финансите – 26 април 2018 г. ), с участие на ниво „Министър-

председател“ в 12-ата Среща на върха на АСЕМ през октомври м.г. в Брюксел, както и за 

напредъка на засиленото партньорство между ЕС и Асоциацията на държавите от Югоизточна 

Азия (АСЕАН).  

На 07 юли 2018 г. България бе домакин на Срещата на правителствените ръководители на 

Инициативата за сътрудничество между страните от ЦИЕ и Китай „16+1“, приключила с 

приемане на документ „Насоките от София“. Проведен бе съпътстващ бизнес-форум и бе 

постигната договореност между премиерите на България и Китай за учредяване у нас на 

„Глобален център за партньорство“. През октомври м.г. страната ни бе домакин на Срещата на 

местните лидери на „16+1“, която бе открита от министър-председателя Бойко Борисов. 

В рамките на двустранните контакти с държавите от АТР, през 2018 г. бе засилен диалогът 

на най-високо ниво с важни регионални партньори посредством официални посещения в 

България на министър-председателя на Япония Шиндзо Абе (14-15 януари); на председателя на 

Държавния съвет на Китай Ли Къцян (5-8 юли), по време на което беше прието Съвместно 

комюнике на правителствата на България и Китай; на президента на Индия Рам Натх Ковинд 
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(04-06 септември). Осъществено бе работно посещение в Токио на вицепремиера Томислав 

Дончев (19-24 февруари).  

Продължи и активният диалог на ниво „Външен министър“: осъществени бяха официални 

посещения в София на министъра на външните работи на Иран, д-р Мохаммад Джавад Зариф 

(27-28 февруари), и на вицепремиера и външен министър на Виетнам Фам Бин Мин (3-4 юли); 

проведена бе среща между министрите на външните работи на България и Вануату в рамките 

на 43-ата сесия на Съвместния съвет на министрите ЕС-АКТБ в Ломе, Того (31 май - 01 юни 

м.г.) и бе постигната договореност за установяване на дипломатически отношения между двете 

страни.  

Осъществено бе посещение на зам.-министъра на външните работи Георг Георгиев в Р Корея 

по програма на корейското МВнР за чужди висши дипломати и изтъкнати политици (15-22 

септември).  

Активно бе и взаимодействието по парламентарна линия с държавите от АТР: посещение на 

председателя на Народното събрание Цвета Караянчева в Япония (ноември 2018 г.) и други.    

Положени бяха усилия за укрепване на икономическото сътрудничество и разширяване 

позициите на българския бизнес в държавите от АТР, вкл. чрез двустранни посещения и участие 

в международни изложения:  

- Посещения на министъра на икономиката Емил Караниколов в Иран (13-15 май), в Китай 

– за участие в Третата министерска конференция за насърчаване на търговско-икономическото 

сътрудничество между Китай и държавите от Централна и Източна Европа (юни) и за първото 

издание на Китайския международен панаир за вносни стоки в Шанхай (ноември),  и във 

Виетнам (15-23 септември). Посещение в София на иранска делегация за провеждане на 

експертна среща за преглед на договореностите от 18-ата сесия на Смесената българо-иранска 

комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество в подготовка за 19-ата сесия (7-

8 февруари м.г.). 

- Проведени бяха 18-ата сесия на Българо-индийската междуправителствена Смесена 

комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество (Делхи, 06 март, ниво „зам.-

министър на икономиката“) и 9-ата сесия на Българо-индийския междуправителствен Смесен 

комитет за научно-технологично сътрудничество (София, 08-10 август, ниво „зам.-министър на 

образованието“). 

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

форуми, като Българо-ирански бизнес-форум с участието на министъра на икономиката Емил 

Караниколов и министъра на външните работи на Иран (февруари 2018 г.), Българо-корейски 

бизнес форум с участието на вицепремиера Валери Симеонов (28 март м.г.), и съпътстващ 

бизнес-форум за български и китайски фирми в рамките на Срещата на върха „16+1“ (07 юли 

м.г.).  

България продължи да работи активно и за развитие на проекта на мултимодалния 

транспортен коридор „Персийски залив – Черно море”. 

Активно се развиваше и културно-образователният обмен с държавите от АТР чрез 

съществуващите с някои от страните стипендиантски програми, а с други – обмен на студенти 

и лектори и участие в специализирани курсове (Китай, Индия, Сингапур, Монголия, Р Корея, 

КНДР). 

Предоставени бяха две доброволни вноски в размер на общо 100 хил. евро към Службата на 

ООН за координиране на хуманитарните дейности и Международната организация по миграция 

за справяне с хуманитарната ситуация в Афганистан.  
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Като част от разширяването на договорно-правната база на двустранните отношения с 

държавите от АТР бяха подписани: Програма за сътрудничество в областта на науката, 

образованието и културата между България и Индия за периода 2018-2020 г. (Делхи, март м.г.); 

18 двустранни документа за сътрудничество в различни области между България и Китай и бе 

прието Съвместно комюнике (при посещението на председателя на Държавния съвет на Китай 

в София през м. юли м.г.); поредица от българо – индийски меморандуми (март – септември 

2018 г.); Меморандуми за сътрудничество между Национална компания „Индустриални зони“ 

на България и Висшия съвет за свободните търговски, индустриални и специални зони на Иран 

и между Областна администрация София и провинция Техеран (Техеран, май, при посещение 

на министъра на икономиката); меморандуми и споразумения с Непал, Камбоджа, Виетнам и 

други страни.    

Сред двустранните прояви с държавите от АТР в областта на науката, културата, 

образованието, спорта, туризма и др. могат да се посочат:  

- Участие на Генералния директор на БТА Максим Минчев като специален гост на 43-ата 

среща на Управителния съвет на Организацията на азиатско-тихоокеанските информационни 

агенции (OANA), проведена в Техеран; 

-  Зам.-министър Георг Георгиев откри Международната конференция на тинк-танковете по 

Инициативата „16+1“ през м. юни, а през м. август м.г. се срещна с У Хайлун, президент на 

Китайския народен институт за международни отношения (CPIFA). 

Студенти от Р Корея, Япония, Индия взеха участие в Международни летни семинари по 

български език и литература, организирани от български ВУЗ. 

 

Развитие на двустранни отношения със страните от Близкия изток и Северна Африка  

С оглед същественото значение на поддържането на активен политически диалог, през 2018 

г., в двустранен аспект, бяха разменени множество визити на ниво „държавен глава“, 

„правителствен ръководител“ и „министър на външните работи“, вследствие от които е 

актуализирана и разширена договорно-правната база за сътрудничество. Реализирани са 

първите в историята на двустранните отношения посещение на български министър-

председател Обединените арабски емирства (21.10.2018 г.), така и първо посещение на 

саудитски министър на външните работи (Адел Ал-Джубейр, 21.02.2018 г.). В рамките на свое 

официално посещение, министър Захариева откри посолство на Република България в 

Обединените арабски емирства (април 2018 г.). В краткосрочен план се очаква и откриването 

на българско посолство в Рияд (Кралство Саудитска Арабия).  

Високият икономически потенциал и ресурсното богатство, с които разполага регионът на 

юг от Сахар, представляват интерес за страната ни за задълбочаване сътрудничеството във 

всички сфери от взаимен интерес. Въпреки дългогодишната история с редица държави от 

африканския континент, дипломатическото ни присъствие към този момент е силно ограничено 

- България разполага с три дипломатически представителства (Република Южна Африка, 

Етиопия, Нигерия), като посланиците са акредитирани за повече от една страна). 

През 2018 г. бяха реализирани множество двустранни срещи на министър Екатерина 

Захариева с нейни хомолози от страни от Африка на юг от Сахара, в рамките на които са 

обсъдени възможности за разширяване на двустранното сътрудничеството във всички сфери от 

взаимен интерес. 

Целеви стойности на показателите за изпълнение:  

  По показателя „Двустранни посещения и срещи на ниво „президент“, „председател на 

парламент“, „министър-председател“ в страни от БИА“: 
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1. Официално посещение на президента на Републиката Румен Радев в Израел и 

Палестина (20-22 март 2018 г.); 

2. Работно посещение на министър – председателя Бойко Борисов в Израел и Палестина 

(12-14 юни 2018 г.); 

3. Посещение на премиера Бойко Борисов в Израел (04-05 септември 2018 г.); 

4. Официални визити на г-н Бойко Борисов ОАЕ (20 – 22 октомври ) и в Саудитска Арабия 

(29-30 ноември 2018 г.); 

5. Посещение на г-н Бойко Борисов в АР Египет (22-23 октомври 2018 г.); 

6. Официално посещение на президента Румен Радев в Йордания (15-17 декември 2018 

г.); 

7. Среща на министър-председателя Бойко Борисов с Абдел Фатах Ал-Сиси, президент на 

АР Египет, по време на Общия дебат на 73-ата сесия на ОС на ООН. 

По показателя „Подготвени и осъществени двустранни посещения и срещи на ниво 

„министър на външните работи“ или друг член на правителството в страни от БИА“ могат 

да се посочат: официални посещения в България на министър-председателя на Кабо Верде, г-н 

Жузе Юлисеш де Пина Корея е Силва (18-19 февруари 2018 г.); на министъра на външните 

работи на Саудитска Арабия Адел Ал-Джубейр (20-21 февруари 2018 г.); на емира на Катар, 

шейх Тамим Бин Хамад Ал Тани (7 - 8 март 2018 г.); на министъра на външните работи на 

Алжир Абделкадер Месахел (23 март 2018 г.); на вицепремиера и министър на външните работи 

Екатерина Захариева в Претория и проведена двустранна среща с министъра на външните 

работи на РЮА (28-30 март 2018 г.); на министрите на външните работи на Тунис Кхемайес 

Джхинауи (5 октомври 2018 г.) и на АР Египет Самех Шукри в София на 22 ноември 2018 г. по 

покана на вицепремиера и министър на външните работи  Екатерина Захариева. 

По различни поводи, г-жа Екатерина Захариева проведе и редица двустранни срещи, сред 

които с министрите на външните работи на Ангола, в рамките на официално посещение в РЮА; 

на Того, Етиопия, Уганда, Намибия и Гана в рамките на министерската среща по АКТБ.  

В периода 10-12 април 2018 г. вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина 

Захариева бе на работно посещение в Обединените арабски емирства, а министърът  на 

външните работи и международното сътрудничество на Мароко Насер Бурита осъществи 

официална визита в София на 13 септември 2018 г. 

По време на Общия дебат на 73-ата сесия на ОС на ООН през м. септември м.г. г-жа 

Екатерина Захариева разговаря с хомолозите си от ОАЕ - шейх Абдулла Бин Зайед Ал-Нахаян; 

Йордания - Айман Ал-Сафади, министър на външните работи и емигрантите; Държавата Либия 

- Мохамед Сиала; Катар - Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани, както и от Намибия, Руанда, 

Мозамбик, Сенегал. На същия форум министър Захариева се срещна и с Насер Камел, Генерален 

секретар на Съюза за Средиземноморието, а при визитата си в Монреал през същия месец - с 

министъра на външните работи на Кения. 

В рамките на официалното посещение на премиера Б. Борисов в ОАЕ, г-жа Екатерина 

Захариева проведе среща с д-р Ахмад бин Абдула Хюмаид Белхул Ал Фаласи, министър на 

висшето образование на Емирствата.  

Със съдействие на МВнР и ДП на Р България в Рияд и Дубай бяха проведени следните 

работни визити и срещи: на Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите, в 

Саудитска Арабия – 06 - 09 октомври, и на Николина Ангелкова, министър на туризма – 09 - 11 

октомври с.г.; работна среща на министъра на вътрешните работи Младен Маринов с шейх 

Сайф бин Зайед ал Нахаян, вицепремиер и вътрешен министър на ОАЕ, при посещението в ОАЕ 

за участие в 87-ата Генерална асамблея на Интерпол в Дубай (19-21 ноември 2018 г.).  
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 Сред сключените двустранни споразумения със страните от БИА по едноименния 

показател могат да се посочат:  

- Меморандуми за разбирателство между Министерството на енергетиката на Р България и 

Министерство на енергетиката и индустрията на Държавата Катар за сътрудничество в областта 

на енергетиката, и за разбирателство в областта на младежта и спорта между правителствата на 

Р България и на Държавата Катар, подписани на 08 март 2018 г. в София;  

- Споразумение между правителствата на Р България и Алжирската демократична и народна 

република (АДНР) за взаимно освобождаване от изискванията за притежаване на визи за 

краткосрочно пребиваване на притежателите на дипломатически и служебни паспорти, 

подписано на 23 август 2018 г. в София; 

- Споразумение за разбирателство за сътрудничество между Дипломатическия институт 

(ДИ) към министъра на външните работи на Р България и Института за дипломация и 

международни отношения към МВнР на АДНР;  

- Спогодба за сътрудничество в областта на образованието между МОН на  Р България и 

Министерството на образованието и висшето образование на Държавата Палестина, подписана 

по време на работното посещение на българската делегация, водена от министър-председателя 

Бойко Борисов в Рамалла в периода 12-14 юни 2018 г.; 

- Меморандум за сътрудничество между ДИ към министъра на външните работи на Р 

България и Мароканската академия за дипломатически изследвания (София, 13 септември 2018 

г.);  

- Административно споразумение към Спогодбата за социална сигурност между България 

и Мароко (подписано в Рабат, ноември 2018 г.); 

- Споразумение между правителствата на Р България и на АР Египет за учредяване на 

Съвместна комисия за сътрудничество в политическата, икономическата, търговската, 

културната, информационната, селскостопанската, научно- техническата и други сфери. 

По показателя „Двустранни политически консултации с МВнР на страните от БИА“ се 

състояха политически консултации на равнище „заместник-министри на външните работи” с 

Кувейт и със Саудитска Арабия, проведени от зам.-министър Тодор Стоянов, съответно, на 26 

март в София и на 09 май 2018 г., в Рияд; на равнище „генерален директор“ с Алжир, проведени 

в Алжир от Костадин Коджабашев, ГД „Двустранни отношения“; между МВнР на Р България и 

Държавата Палестина на ниво „генерален директор“ (Рамалла, 27-28 ноември 2018 г.). 

По показателя „Почетни консули на България в страните от БИА“, с РМС от 26 юни 2018 

г. бе променен консулският клас на почетното (нещатно) консулско длъжностно лице на Р 

България в Държавата Израел със седалище в Йерусалим Мони Леон Бар - израелски гражданин, 

в генерално почетно (нещатно) консулско длъжностно лице и бе променен консулският му 

окръг от Южен Израел на консулски окръг, обхващащ цялата територия на Държавата Израел.  

По показателя „Разкриване на нови дипломатически  представителства в региона на 

БИА“, на 10 април 2018 г. Екатерина Захариева, вицепремиер и министър на външните работи, 

официално откри Посолството на Р България в Абу Даби, ОАЕ. В краткосрочен план ще бъде 

открито и дипломатическото ни представителство в саудитската столица Рияд, по силата на 

ПМС от 09 август 2018 г.  

По показателя „Подготвени участия в международни многостранни форуми на високо 

и най-високо равнище - Близък Изток и Африка“: 

1. Участие на българска делегация, водена от зам.-министъра на външните работи Тодор 

Стоянов, в Международната конференция за възстановяване на Ирак, състояла се от 12-ти до 14 

февруари 2018 г. в Кувейт. 
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2. На 24 – 25 април м.г. в Брюксел, вицепремиерът и министър на външните работи 

Екатерина Захариева участва във Втората международна министерска конференция по Сирия 

„Подкрепа за бъдещето на Сирия и региона“. 

3. Делегация, водена от зам.-министър Емилия Кралева, взе участие в Третия регионален 

форум на Съюза за Средиземноморието (08 октомври 2018 г., Барселона). 

4. В периода 13 – 16 ноември м.г. зам.-министър Тодор Стоянов участва в 

международната конференция „Дипломация - 2018”, организирана от Дипломатическата 

академия на ОАЕ в Абу Даби, а вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина 

Захариева -  в международния форум по проблемите на Близкия Изток „Сир Бани Яс” в ОАЕ, 

15 - 18 ноември м.г.  

5. МВнР и посолството в Катар съдействаха за участието на министъра на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията Росен Желязков в международния форум за 

политика и икономика „Доха форум - 2018“ (15 – 16 декември 2018 г). 

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

участие във форумите през 2018 г. взе началник на отдел „Близък Изток и Северна Африка“ в 

дирекция „БИА“. 

 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Целева стойност 

Програма №6 
Мерна 

единица 

Проект 2018 

г. 

Отчет 2019 

г. 

Показатели за изпълнение    

Подготвени и осъществени двустранни посещения и срещи на ниво 

министър на външните работи или друг член на правителството в 

страни от БИА 

Брой 10 31 

Сключени двустранни  междуправителствени споразумения със 

страните от БИА 
Брой 8 13 

Двустранни политически консултации с МВнР на страните от БИА Брой 3 3 

Почетни консули на България в страните от БИА Брой 1 1 

Разкриване на нови дипл. представителства в региона на БИА Брой 2 1 

Проведени сесии на междуправителствени смесени комисии и 

подкомисии за икономическо, промишлено, търговско и техническо 

сътрудничество със страни от БИА 

Брой 4 0  

Международни изложения, панаири и бизнес форуми, осъществени 

със съдействието на задграничните представителства в страни от 

БИА 

Брой 9 17 

Двустранни посещения и срещи на ниво президент, председател на 

парламент, министър-председател в страни от БИА 
Брой 4 8 

Подготвени участия в международни многостранни форуми на 

високо и най-високо равнище Близък изток и Африка 
Брой 4 6 

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

Среща на висшите служители на Съюза за Средиземноморието Брой 4 4 

 

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие 

Присъединяването на България към Организацията за икономическо сътрудничество и 

развитие (ОИСР) продължи и през 2018 г. да е един от основните приоритети на страната ни. 

Първостепенна задача на дирекция „Външноикономически отношения“ („ВИО“), национален 

координатор по досието, бе ускоряване дейността на страната за получаване покана за започване 

на преговори за членство в ОИСР чрез присъединяване към нови работни органи и правни 
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инструменти на организацията, участие в нейни форуми и проекти, стартиране на партньорски 

проверки и прегледи в различни области на социално-икономическия живот на страната.  

В международен план,  България участва в редица форуми на ОИСР:  

Министерска конференция на тема „Подпомагане на малките и средните предприятия и 

предприемачеството за производство и приобщаващ растеж“, организирана от ОИСР в Мексико 

(22-23 февруари 2018 г.) На 24 април м.г. в Париж, министърът на БПСЕС Лиляна Павлова взе 

участие в откриването на конференция на тема: „OECD South East Europe high-level conference, 

A New Reform Agenda for a More Competitive South East Europe”, по време на която осъществи 

среща с ГС на ОИСР. На 18 септември м.г. българската делегация за 62-ата Генерална 

конференция на МААЕ се срещна с делегацията на Агенцията по ядрена Енергетика на ОИСР. 

На 6-ия Световен форум по статистика, знания и политика на тема „Бъдещето на 

благосъстоянието“ - 27-30 ноември 2018 г. Инчон, Р Корея, България беше представена от Диана 

Янчева, зам.-председател на Националния статистически институт (НСИ). Нено Димов, 

министър на околната среда и водите, взе участие във Форума по зелен растеж и устойчиво 

развитие на ОИСР в Париж (27-28 ноември 2018 г.).  

На двустранна основа, бяха предприети действия и осъществени посещения и срещи в 

търсене подкрепа за българската кандидатура от Япония, САЩ, Мексико, Австралия и др. на 

ниво министър на външните работи. На ниво „директор“ бяха проведени редица срещи с 

посланици на ДЧ на ОИСР у нас като:  Турция,  Румъния, Словения, Унгария,  Словакия, Латвия 

и др., на които се обсъждаше хода на дискусията по разширяването на Организацията, шансовете 

на България и Румъния за получаване покана за започване на преговори за членство, 

възможности за споделяне на опита на Словакия в процеса на присъединяване и работата в 

рамките на ОИСР и други въпроси.  

Сътрудничество с ОИСР:  

Генералният секретар на ОИСР Анхел Гурия посети България на 27-28 април 2018 г. 
за участие в неформалното заседание на ЕКОФИН, като бе приет от президента Румен Радев, 

министър-председателя Бойко Борисов и министър Захариева.  

На 25 септември 2018 г. премиерът Бойко Борисов проведе втора среща с Анхел Гурия 

в рамките на 73-ата сесия на ОС на ООН в Ню Йорк. Българският министър-председател е 

изтъкнал, че от 2007 г., когато България е подала официално молба за членство в ОИСР, са 

изпълнени действия, показващи сериозните намерения за реализиране на този 

външнополитически приоритет.  

През м. ноември 2018 г. бяха разменени писма между министър-председателя  Бойко 

Борисов и ГС на ОИСР Анхел Гурия относно стремежа на Р България да ускори подготовката 

си за членство. Обсъдена бе идеята за съгласуване на съвместен План за действие между 

България и ОИСР като инструмент, спомагащ за  фокусиране усилията ни върху изпълнение 

критериите за членство в ОИСР, до получаване на Пътна карта за присъединяване към нея и с 

основна цел по този План съкращаване на периода между получаването на Пътната карта от 

ОИСР и пълноправното членство на България в Организацията.  

На 3 май 2018 г. българският посланик в Париж участва в представянето на доклада на ОИСР 

за състоянието на икономиката в ЕС. 

На 17 септември 2018 г. България се присъедини към Препоръките на Съвета на ОИСР за 

добри статистически практики. ГС на ОИСР изпрати писмо със съгласието на ОИСР за нашето 

участие.  

На 26-27 септември 2018 г. България за първи път реализира статута си на „участник“ 

в заседание на Комитета по помощта за развитие към ОИСР в Париж.  
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На 23-24 октомври 2018 г. в Париж специалният координатор по ОИСР в МВнР проведе 

срещи с представители на Секретариата на ОИСР, Агенцията за атомна енергия, 

Международната агенция по енергетиката, Центъра за развитие на ОИСР и ръководителя на 

ДЕС–ОИСР. Обсъдени бяха възможностите за присъединяване на България към Организацията 

и нейните органи. 

 Българската стопанска камара, ротационен председател на Асоциацията на българските 

работодателски организации, участва за първи път в среща на Бизнес-комитета на ОИСР 

(BIAC -OECD) през януари 2018 г. в Будапеща.  

Във вътрешен план (координация между българските ведомства и участие на 

България в работата на ОИСР, на 18 януари 2018 г, Съветът на ОИСР одобри предварителното 

становище на Инвестиционния комитет относно желанието на България за присъединяване към 

Кодекса за либерализиране на движението на капитали (Code of Liberalisation of Capital 

Movements) и Кодекса за либерализиране на текущите невидими операции (Code of Liberalisation 

of Current Invisible Operations). През м. февруари м.г. ОИСР изпрати въпросник и разясни 

процедурата и финансовите въпроси свързани с изготвянето на Инвестиционен преглед на 

България. 

На 12 февруари 2018 г. вицепремиерът Томислав Дончев проведе среща с представители на 

ОИСР по изпълнение на „Пътната карта” и провеждане на обзор на публичния сектор от ОИСР 

в България.  

На 20 февруари 2018 г. бе проведено първото заседание на Междуведомствената експертна 

комисия (МЕК) към Междуведомствения координационен механизъм (МКМ) за ускоряване 

дейността по членството на България в ОИСР. Обсъдени бяха въпроси на координацията по 

предстоящите прегледи и партньорски проверки от страна на ОИСР и възможностите за 

присъединяване към нови нейни правни инструменти и работни групи. Изготвен и 

разпространен бе списък на всички работни органи на ОИСР.  

На неприсъствено заседание на МКМ през м април м.г. с оглед БПСЕС бе съгласуван  

протокол със заинтересуваните ведомства с предложения за присъединяване на България към 

комитетите и работните групи на Агенцията за атомна енергия и Международната агенция по 

енергетика на ОИСР, а на 12 юни – бе свикано второ експертно заседание с представители на 

министерства и ведомства за присъединяване на България към цитираните агенции на 

Организацията.  

От 29 май 2018 г. България е член на Комитета на ОИСР по помощите за развитие (DAC),  

със статут на „участник“, а с писмо от 27 юни м.г. ГС на ОИСР ни уведоми, че страната може да 

се присъедини към „Recommendation on Corporate Governance“, приет от Съвета на 

Организацията и съгласуван с Г-20.   

На 17 септември м.г., при среща с Асоциацията на българските работодателски организации 

(АБРО), министър Захариева изрази задоволство от членството на Асоциацията в Бизнес-

комитета (BIAС) на ОИСР. Тя сподели, че това членство е от изключително значение за 

българското правителство и доказва интереса и подкрепата на българския бизнес за 

присъединяване на България към BIAC. Относно присъединяването на България към ОИСР тя 

констатира усилената работа на администрацията за получаване покана за започване на 

преговори за присъединяването ни към организацията.  

Със свое писмо от 17 септември м.г. ГС на ОИСР информира за позитивното решение на 

ОИСР относно желанието на България да се присъедини към нейната Препоръка за добри 

статистически практики, с приложен към писмото въпросник за мониторинг на процеса на 

прилагане на Препоръката, който България, като член на Комитета по Статистика и участник в 

добрите практики, попълни и изпрати.  
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На 01 ноември 2018 г. бе прието ПМС за отпускане на допълнителни средства за 

активизиране участието на България в ОИСР до края на 2018 г.  

От 08 ноември м.г. България е участник в Препоръката на Съвета за разработване на 

политики в Интернет „Recommendation of the Council for Internet Policy Making“.   

На 29 ноември бе проведено Второто заседание на постоянно действащия Междуведомствен 

координационен механизъм (МКМ) по ОИСР, ръководено от зам.-министър Тодор Стоянов, 

оперативен председател на МКМ.  

През декември 2018 г., по предложение на МФ, МС прие проект за Решение за 

присъединяване на България към Кодекса за либерализиране на движението на капитали (Code 

of Liberalisation of Capital Movements) и Кодекса за либерализиране на текущите невидими 

операции (Code of Liberalisation of Current Invisible Operations), с очакване НС да ратифицира 

Споразумението с ОИСР през 2019 г.  

На 13 декември 2018 г., съвместно с Дипломатическия институт и посолството на Словакия, 

ротационен председател на формàта, в МВнР бе проведен първи специализиран семинар по 

ОИСР с високопоставени дипломати от държавите от Вишеградската четворка. С участие на 

представители на Държавната администрация, на работодателските организации, НПО, 

академичните среди бе  обсъден опитът на четирите държави от Вишеград в процеса на 

присъединяване и в работата с ОИСР. Участниците в семинара бяха поздравени от 

вицепремиера и министър на външните работи Екатерина Захариева.  

През 2018 г. бяха стартирани няколко проекта на български ведомства с участието на ОИСР: 

МРРБ и МВнР започнаха съгласуване на проект на „Споразумение за преглед на 

многостепенното управление между Министерството за регионално развитие и 

благоустройство на Р България и ОИСР“ (м. юли 2018 г.), а  МФ информира, че се е обърнало 

към Службата за подкрепа на структурните реформи към ЕК за разработване на работно задание 

за изпълнение на проекта за „Модернизиране на рамката за управление на държавните 

предприятия в съответствие с добрите международни практики“ и за намиране на изпълнител. 

Основен партньор за изпълнението на проекта ще бъде ОИСР. 

През 2018 г. продължи работата по изготвяне и съгласуване на Комуникационна стратегия 

на Р България по ОИСР в изпълнение на РМС №789/20 декември 2017 г. 

 

Организационни структури, участващи в програмата 

Генерална дирекция „Двустранни отношения”, дирекция „Америка“, дирекция „Азия, 

Австралия и Океания“, дирекция „Близък изток и Африка“, дирекция „Източна Европа и 

Централна Азия”, дирекция „ВИО”. 

 

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

програмата 

- Политически кризи, промени в политическата конфигурация и в ръководството на отделни 

държави в резултат на редовни или предсрочни парламентарни избори, които могат да доведат до 

забавяне или отлагане за по-късен период на договорени посещения и срещи на най-високо и високо 

политическо равнище или до забавяне на реализирането на някои инициативи или договорености; 

 

Информация за наличността и качеството на данните 

- Отчетите за дейността на МВнР и задграничните представителства; 

- Доклади и данни от заседания на институциите на ЕС и органите на Съвета на ЕС.  
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Отговорност за изпълнението на програмата 

Съгл. Заповед на министъра на външните работи - № 95-00-98/12.02.2018 г.  

 

Отчет на разходите по бюджетна програма 1100.03.02 „Двустранни отношения” 
 

№ 
1100.03.02 - Бюджетна програма „Двустранни отношения“ 

Закон                 
Уточнен 

план 
Отчет  

(в лева) 

І. Общо ведомствени разходи: 331 000 331 000 124 290 

     Персонал 0 0 0 

     Издръжка 331 000 331 000 124 290 

     Капиталови разходи 0 0 0 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 331 000 331 000 124 290 

     Персонал   0 0 

     Издръжка 331 000 331 000 124 290 

     Капиталови разходи   0 0 

2 
Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства 

от ЕС  
0 0 0 

     Персонал       

     Издръжка       

     Капиталови разходи       

ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета  0 0 0 

          

ІІІ. 
Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за 

средства от ЕС 
0 0 0 

          

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

          

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

          

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 331 000 331 000 124 290 

  Численост на щатния персонал       

  Численост на извънщатния персонал       

 

 

Програма № 7 „Международно сътрудничество” 

 

Степен на изпълнение на целите на програмата  

Бе осъществена проактивна, ефектина и последователна дипломация при отчитане на 

националните интереси и поетите международни, вкл. съюзнически, ангажименти по 

отношение на приоритетни за Република България, ЕС и НАТО глобални и регионални аспекти 

на външната политика и международното сътрудничество, като: опазването на мира и 

сигурността, предотвратяване на конфликти, борба с тероризма и престъпността в глобален 

мащаб, защита на правата на човека, предоставяне на хуманитарна помощ, неразпространението 

на ОМУ, контрола на въоръженията и експортния контрол;  
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Подготвено и осъществено бе активното участие на Република България в Организацията 

на обединените нации (ООН), нейните основни органи и специализираните агенции и 

организации. 

България участва ефективно в дейността на Организацията за сигурност и сътрудничество 

в Европа (ОССЕ), както и в регионалните инициативи и механизми за сътрудничество в 

областта на сигурността и отбраната в ЮИЕ и в Черноморския регион, с оглед укрепване на 

сигурността и стабилността в Европа, предотвратяването на конфликти и урегулирането на 

кризи. 

Бе обезпечено и отстояването на националните интереси в ОССЕ, Съвета на Европа и други 

международни организации и инструменти, осъществяващи наблюдение и контрол върху 

спазването на правата на човека.  

Резултати от предоставянето на продукта/услугата 

- Ефективно участие на България в работата на ООН, основните й органи и специализираните 

агенции и организации.  

- Ефективно участие на България в международните договори и организации в областта на 

неразпространението, разоръжаването и контрола на въоръженията и в многостранните режими за 

експортен контрол. 

- Ефективно участие на България в дейността на Организацията за сигурност и сътрудничество 

в Европа (ОССЕ), в регионалните инициативи и механизми за сътрудничество в областта на 

сигурността и отбраната в ЮИЕ и Черноморския регион. 

 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата 

 

 Участие на Република България в Организацията за сигурност и сътрудничество в 

Европа (ОССЕ) и регионални формати и инициативи за сигурност  

Участие на България в ОССЕ 

През 2018 г. участието на България във преговорните формати и тези за сътрудничество на 

ОССЕ се подготви и проведе в унисон с ангажиментите на страната ни в качеството на член на 

ЕС и НАТО. Дейността на ОССЕ за поредна година бе белязана от атмосфера на засилена 

конфронтация, при нарастващ геополитически елемент, породена от кризата в Украйна. 

Българска делегация взе участие в 28-та Годишна среща за оценка на изпълнението на 

задълженията в областта на политико-военното измерение на ОССЕ (AIAM); в Годишната 

конференция-преглед на ОССЕ по въпросите на сигурността (ASRC); проведените три 

срещи (поредни пета, шеста и седма) на Неформалната работна група по Структурирания 

диалог за настоящите и бъдещите предизвикателства и рискове пред сигурността в 

Европа (НРГ-СД); проведените три заседания (поредно седмо, осмо и девето) на Група на 

сходно-мислещите държави за възобновяване на режима за ККВ в Европа (Групата). 

В контекста на ОССЕ, вкл. по във връзка с периода на председателството на страната ни на 

Съвета на ЕС, България постави акцент върху взаимодействието ЕС-ОССЕ в региона на 

Западните Балкани. Основният фокус бе върху приноса на полевите мисии на ОССЕ към 

утвърждаване на демократичните ценности и принципи на ЕС в региона. Като председател на 

Съвета на ЕС, България пое координацията на ДЧ на ЕС в Консултативния комитет по 

управление и финанси на ОССЕ. Председателството организира и проведе редовните 

координационни заседания, представи позиции на ЕС пред Консултативния комитет и 

Подготвителния комитет на ОССЕ по въпроси, свързани с бюджета и управлението на 

Организацията. Бе взето участие в 22 срещи на ДЧ на ЕС, 30 заседания във формат 57 ДУ на 



59 

 

ОССЕ, редица неформални срещи с ограничен кръг от държави, както и в изготвянето и 

представянето на 40 изказвания от името на ЕС. 

МВнР подготви и осигури участието на българските представители в Срещата на 

политическите директори държавите-участнички в ОССЕ, която бе и подготвителна за 25-

то заседание на министрите на външните работи на ОССЕ.  

Бе организирано участието на българската делегация в 25-та Годишна среща на Съвета на 

министрите на външните работи на държавите-участнички в ОССЕ, в рамките на която 

бяха приети решения в трите измерения на сигурността, засягащи преговорите по 

Приднестровския конфликт във формат „5+2“, сътрудничеството с региона на 

Средиземноморието, малките оръжия и леки въоръжения (МОЛВ), борбата с трафика на деца, 

превенцията на насилието над жените, сигурността на журналистите, приноса на младежите в 

дейностите по мира и сигурността, дигиталната икономика и др. В рамките на форума 

ръководителят на българската делегация проведе двустранни срещи с представителя на ОССЕ 

за свободата на медиите, министъра на външните работи на Република Казахстан и министъра 

на външните работи и европейската интеграция на Република Молдова. 

През отчетния период МВнР осъществи цялостна координация за формиране на национална 

позиция в подкрепа на кандидатурата на Албания за поемане на действащото председателство 

на ОССЕ през 2020 г. 

През 2018 г. България продължи активната си подкрепа към усилията на ОССЕ за 

разрешаване на кризата в и около Украйна, в т.ч. по линия на Специалната наблюдателна 

мисия на ОССЕ в Украйна (СНМ) и Мисията за наблюдение на руските контролно-

пропускателните пунктове „Гуково“ и „Донецк“. МВнР взе дейно участие за координация 

на подкрепата, съответно във финансово изражение към бюджетите на мисиите и с принос на 

командировани национални експерти (над 40, разположени на терен). МВнР продължи 

последователно да застъпва позицията за гарантиране на сигурността на наблюдателите и 

осигуряване безпрепятствения им достъп до цялата територия на Украйна. 

Дипломатическата служба продължи да оказва постоянно съдействие за подготовката и 

участието на ръководителя и членовете на Постоянната делегация на Народното събрание 

на Република България в събитията и заседанията, залегнали в 27-та Годишна сесия на 

Парламентарната асамблея (ПА) на ОССЕ, както и в различни други събития по линия на 

ПА на ОССЕ като участие в наблюдателни мисии за избори и др. 

През отчетния период на седмична основа протичаше рутинна координация на участието на 

представители на компетентни ведомства в събития, организирани по линия на ОССЕ. Наред с 

това бяха предоставяни становища, позиции и други материали по компетентност по въпроси 

от дневния ред на ОССЕ във връзка с участието на представители на високо и най-високо 

равнище в двустранни срещи и многостранни консултации. 

В периода 10-21 септември м.г., във Варшава се проведе Годишната среща на 

ОССЕ/БДИПЧ по човешкото измерение. Българската делегация включваше представителите 

на МВнР, НССЕИВ, СЕМ и посолството ни във Варшава. В рамките на срещата-преглед, 

България участва заедно с Полша, Италия и Гърция в съпътстващо събитие за 

представяне  резултатите от проекта „Изграждане на всеобхватно наказателно правосъдие в 

отговор на  престъпленията от омраза“. 

Участие на Република България в регионални формати и инициативи за сигурност 

През 2018 г. регионалните формати в областта на сигурността в Черно море продължиха да 

бъдат частично замразени поради усложнената среда за сигурност. Незаконното анексиране на 

Крим от РФ и увеличаването и модернизацията на руските военни способности на Кримския 

полуостров задълбочи негативното влияние върху геостратегическия и военния баланс в 
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Черноморския регион. В подобен контекст България полага усилия към установяване на 

оптимален баланс между националните отговорности, съюзническите ни ангажименти в 

рамките на НАТО и ЕС, както и към регионалното сътрудничество, при отстояване на 

последователна позиция да се възстановят баланса и стабилността в Черно море с активната 

роля на НАТО и ЕС в региона. Водена от това разбиране, България продължава да изпълнява 

балансираната политика по отношение на процесите в областта на сигурността в Черно море, 

както и недопускане на доминираща роля на която и да е държава в региона. 

През отчетния период МВнР, в координация с МО, подготви българското участие в 16-та 

Годишна среща на страните по Документа за мерките за укрепване на доверието и 

сигурността (МУДС) в областта на военноморското сътрудничество в Черно море. 

България пое председателството на Документа за срок от една година (2019 г.).  

Съвместно с Министерство на отбраната бе подготвено участието на българската делегация 

в ежегодната Среща на министрите на отбраната във формат Процес на срещи на 

министрите на отбраната на страните от Югоизточна Европа (SEDM). 

 

 Участие в международните усилия за гарантиране на стабилност, мир и сигурност  

 

Контрол на въоръженията и неразпространение 

В рамките на отчетния период, по линия на контрола на въоръженията и 

неразпространението бяха постигнати заложените цели, като изпълнението на конкретните 

задачи надвиши изискванията и очакванията. Акценти през 2018 г. бяха поставени върху 

събития от календара на българското председателство на Съвета на ЕС, развитията, свързани с 

употреба на химически оръжия (ХО) и режима за тяхната забрана и контрол и репатрирането на 

противопехотните мини, собственост на въоръжените сили на Република Гърция, обратно на 

гръцка територия. 

Редица международни събития, свързани с неразпространението и контрола на 

въоръженията, бяха координирани и/или председателствани от Република България, предвид 

ролята й на председател на Съвета на ЕС. 

Централно събитие бе организираната като част от календара на Българското 

председателство неформална среща на директорите по въпросите на разоръжаването и 

неразпространението от ДЧ на ЕС (София, 17-18 април 2018 г.). Председателството на форума 

от България, а не от ЕСВД, е прецедент след влизането в сила на Лисабонския договор. 

Конкретен резултат от срещата бе постигането на съгласие по общите изказвания на ЕС в 

рамките на Втория подготвителен комитет на Конференцията-преглед по ДНЯО.  

Република България затвърди мястото си на една от най-активните ДЧ в областта на 

Програмата за действие на ООН за борба с нелегалната търговия с малки оръжия и леки 

въоръжения във всичките й аспекти.  

Атмосферата през този период беше силно повлияна от зачестилата употреба на химически 

оръжия в Сирия и опита за убийство на Сергей и Юлия Скрипал в Солзбъри, Великобритания. 

Република България, както в качеството си на председателстваща Съвета на ЕС през първото 

полугодие, така и предвид дългогодишната си активна позиция по отношение забраната на ХО 

зае ключова роля в международните усилия по тази тема. В рамките на Българското 

председателство на ЕС беше координирано изготвянето на обща позиция на представителите на 

ДЧ към Организацията за забрана на химическото оръжие в Хага. Това беше и първото 

съвместно заявление във формат ЕС, което послужи за основа на последващи изказвания на ДЧ 

на ЕС в Женева, Виена, Ню Йорк, както и за заявлението на външните министри от СВнР. В 
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тази връзка през месец май, Република България се присъедини към френската инициатива 

„Международно партньорство срещу безнаказаността при използването на химическо оръжие“ 

и на  8-9 ноември 2018 г., в Париж, взе участие в експертна среща на държавите от 

Партньорството. 

В рамките на заседанието на Съвета във формат „Външни работи“ (28.05) бе завършена 

българската инициатива за изготвяне на писмо до ВП на ЕС Федерика Могерини за запазване 

присъствието на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) пред Организацията за 

забрана на химическо оръжие (ОЗХО) в Хага. 

Особени усилия от българска страна бяха положени при подготовката и провеждането на 

Четвъртата специална конференция на държавите страни по Конвенцията за забрана на 

химическото оръжие (26-27 юни 2018 г. в Хага, Нидерландия), като Република България бе сред 

11-те държави-инициатори на свикването на Конференция.Българското председателство 

успешно координира изготвянето на общо изказване от името на ЕС. България положи успешни 

усилия за поддържане на кворум и осигуряване на мнозинство за взимането на решение, на 

което страната бе съавтор, с което се осъжда употребата на химически оръжия и вещества със 

същия ефект, когато и да било, където и да било, от когото и да било и при каквито и да било 

условия. С него се предоставя мандат на Техническия секретариат на ОЗХО да предприеме 

необходимите мерки за засилване на възможностите на полевите мисии на ОЗХО, както за 

идентифициране на вида на използваното химическо оръжие, така и за неговия произход.  

През втората половина на отчетения период Република България запази активната си роля и 

в превенция използването на химически оръжия (ХО). Усилията бяха насочени към 

подготовката и участието в 23-ата Годишна конференция на държавите страни по Конвенцията 

за забрана на химическото оръжие (КЗХО) и в 4-ата Конференция-преглед на КЗХО. В 

съответствие със значимата си позиция по време на 4-ата Специална конференция на държавите 

страни по КЗХО в подкрепа на прилагането на механизъм за атрибуиране, българската 

делегация подкрепи приемането на решения, които позволяват на Техническия секретариат на 

Организацията за забрана на химическото оръжие (ОЗХО) да изпълнява мерките, заложени в 

атрибутивния механизъм по идентифициране на виновните за употреба на химически оръжия.  

Като част от усилията, насочени срещу употребата на химическо оръжие, българска 

делегация взе участие в Годишната пленарна сесия на многостранния режим за експортен 

контрол „Австралийска група“ (4-8 юни 2018 г., Париж). Република България направи общи 

изказвания от името ЕС по кандидатурата за членство на Сърбия, свикването на Четвърта 

специална конференция на държавите страни по Конвенцията за забрана на химическото 

оръжие, дейностите на ЕС по линия на предотвратяването на химическия и биологическия 

тероризъм.  

През отчетния период успешно приключи дългогодишния казус по репатриране на 

противопехотни мини, собственост на Въоръжените сили на Република Гърция, с което 

българското правителство изпълни ангажиментите на страната ни по Конвенцията за забрана на 

противопехотните мини, като отговори и на високите обществени очаквания за разрешаване на 

този наболял за населението в региона въпрос. Позитивното за страната ни развитие бе 

изтъкнато и в изказването на българската делегация по време на 17-ата годишна среща на 

държавите страни по Конвенцията за забрана на противопехотните мини (26-30 ноември 2018 

г., Женева). В изказването бе подчертана уникалността на този процес в историята на 

Конвенцията. Българската и гръцката страна следва да използват опита си за извеждане на най-

добри практики за реакция при подобни случаи в бъдеще. 

Друг фокус на активна дейност, предвид българското председателство на Съвета на ЕС беше 

ядрената сигурност и безопасност. Представители на МВнР участваха във Втория 
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подготвителен комитет за Конференцията-преглед по Договора за неразпространение на ядрено 

оръжие (ДНЯО, 23 април – 4 май 2018 г), където България направи три изказвания (общ дебат, 

Клъстъри 1 и 3). По време на годишното Пленарно заседание на многостранния режим за 

експортен контрол „Група на ядрените доставчици“ (14-15 юни 2018 г., Юрмала, Латвия) 

страната ни направи общите изказвания на ЕС, в т.ч. в подкрепа на запазването на Съвместния 

всеобхватен план за действие по ядрената програма на Иран.  

За да сподели своя опит от успешно проведения в България през 2017 г., семинар по ядрена 

сигурност “Sentinel”, българска делегация бе поканена да вземе участие в интердисциплинарна 

дискусия в рамките на среща за оценка на дейностите по линия на Глобалната инициатива за 

борба с ядрения тероризъм (ГИБЯТ) в Хелзинки (11-12 юни 2018 г.). Като резултат от активното 

участие на българската страна в инициативата беше получено предложение страната ни да бъде 

домакин на регионално учение по теми от ядрената сигурност през 2019 г.  

Бе подпомогната организацията и координацията на посещението в Република България 

на г-н Хуан Карлос Лентихо, заместник-генерален директор на МААЕ и директор на 

дирекция „Ядрена безопасност и сигурност“ (3-5 юли 2018 г). Обсъдени бяха редица 

възможности за засилване на сътрудничеството между България и МААЕ, като беше 

договорено сътрудничество при евентуално провеждане на национално учение по ядрена 

сигурност през 2019 г. Също така, на Република България бе предложена позицията на 

съпредседател на Програмния комитет на Министерската конференция по ядрена сигурност 

(2020 г.). 

Беше осъществена успешна подготовка и участие на българската делегация в 62-та 

Генерална конференция (ГК) на МААЕ (17-21 септември, Виена). 

Сред акцентите в отчетния период бе подготовката и участието на българската делегация в 

работата на Първи комитет на Общото събрание на ООН (Ню Йорк, 4 октомври – 8 ноември 

2018 г.). Усилията на страната ни бяха съсредоточени върху отстояването на националните 

интереси и търсенето на възможности за общ подход сред ДЧ на ЕС при разглеждането на някои 

спорни резолюции в сферата на ядреното неразпространение и разоръжаване, забраната на 

използването на химически оръжия и използването на космическото пространство за мирни 

цели. Българската делегация се присъедини към усилията за недопускане разглеждането на 

проекторезолюции, внесени след установения за това срок, като проекторезолюция „Запазване 

и изпълнение на Договора за унищожаване на ракетите със среден и по-малък (INF Treaty)“.  

Редовно бяха изразявани българските национални позиции по основните въпроси в 

Конференцията по разоръжаване (КР). Бяха направени изказвания от името на ДЧ на ЕС 

относно сирийското председателство на КР. 

Страната ти зае активна позиция и в рамките на редица международни форми и по отделни 

регионални въпроси на разпространението на ОМУ. Българска делегация взе участие в 

Политическа конференция по линия на Инициативата за защита от разпространение на оръжия 

за масово унищожение (PSI), 15-16 май 2018 г., Париж, Франция. България се присъедини към 

съвместно изказване на държавите, участващи в PSI, в подкрепа на резолюции 2375 и 2397 на 

Съвета за сигурност на ООН, приети по повод последните ядрените и балистични опити на 

Корейската народнодемократична република (КНДР).  

Република България участва в Годишната среща на държавите страни по Конвенцията за 

забрана на забрана на разработването, производството и натрупването на бактериологическо 

(биологическо) и токсично оръжие и за неговото унищожаване (КБО, 4 – 7 декември 2018 г., 

Женева, Швейцария). Изразени от страната ни позиции и предложения относно новоприетия за 

КБО „Доброволен капиталов фонд“ бяха отразени в заключителния документ от Годишната 

среща. 
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Страната ни взе участие и в проведеното заседание на засилените точки за контакт по линия 

на Режима за контрол на ракетни технологии (РКРТ, 18-19 декември 2018 г., Париж, Франция).  

Беше завършен процесът по годишно докладване в рамките на Конвенцията за забрана на 

биологическите оръжия (КБО) за 2016 г., Конвенцията за забрана на химическите оръжия 

(КЗХО) (информация за Националната програма за защитни цели на Република България, 

съгласно чл. Х от КЗХО), Конвенция по касетъчните боеприпаси (ККБ), Отавската конвенция 

за забрана на противопехотните мини, Хагския кодекс за поведение срещу разпространението 

на балистични ракети, Комитет „Цангер”, резолюция 72/20 на Общото събрание на ООН 

„Обективна информация по военните въпроси, включително прозрачност на военните разходи”. 

(периода месец май-месец юни). 

Бяха изготвяни позиции за ежемесечните заседания на РГ към Съвета на ЕС CONOP 

(Неразпространение) и COARM (Контрол на въоръженията), а също така и за участието на 

страната ни в Годишната среща на директорите по въпроси на разоръжаването и 

неразпространението на държавите-членки на ЕС (17 – 18 декември 2018 г., Брюксел, Белгия). 

В дискусиите по време на двете подготвителни срещи (Женева, Швейцария) и Четвъртата 

конференция на държавите-страни по Договора за търговия с оръжие (20-24 август 2018 г., 

Токио)  бяха защитени принципните позиции по ключови елементи от българската система за 

експортен контрол.  

Представители на МВнР взеха участие в Общата работна група на Васенаарската 

договореност (23-24 май, Виена). В качеството си на държава, председателстваща Съвета на ЕС, 

Република България представи общите изказвания от името на държавите членки на ЕС по 

въпросите на дестабилизиращите натрупвания на конвенционални оръжия в източната част на 

Украйна, по ефективното деактивиране на конвенционални оръжия и по кандидатурата на 

Кипър за присъединяване към режима за експортен контрол.  

В съответствие с решения на МВК бяха инициирани запитвания към редица държави за 

удостоверяване на външнотърговски документи. Утвърдените на междуведомствена експертна 

среща в МВнР (МО, ДАНС, МВР, МИ) през месец май 2018 г. български позиции по прегледа 

на Обща позиция 2008/944/ОВППС от 8 декември 2008 г. (определяща общи правила за режим 

на контрол върху износа на военни технологии и оборудване) бяха ползвани по време на 

заседания на Работната група по износа на конвенционални оръжия към Съвета на ЕС 

(COARM), както и на състоялата се на 13 юни 2018 г. в Брюксел традиционна годишна 

конференция на РГ COARM с представители на неправителствените организации.  

В критичен план бе заявена българската позиция по отношение на по-нататъшното 

сътрудничество с НПО “Conflict Armament Research”, протичащо в изпълнение на Решение на 

Съвета на ЕС (ОВППС) 2017/2283. 

 

 Координация на участието на Република България в ООН и специализираните 

организации от системата на ООН 

През отчетния период продължи активната ангажираност на МВнР по защитата на 

националните интереси на Република България в основните органи и специализирани агенции 

в рамките на Организацията на обединените нации (ООН), както и в организациите от нейната 

система. Бяха проведени двустранни срещи и такива с представители на други министерства по 

актуални въпроси от дневния ред на международните организации и агенции от системата на 

ООН.  

По време на Българското председателство на Съвета на ЕС (първата половина на 2018 г.) 

МВнР оказа необходимото съдействие на ресорните министерства в изпълнение на 
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ангажиментите им по председателството, свързани с участието на България и ЕС в сесии и 

конференции на ООН, органите и специализираните агенции на ООН и други международни 

организации. 

МВнР успешно изпълни задачите си по подготовката и осъществяването на участието на 

ръководената от министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов делегация в 

Общия дебат на 73-ата сесия на Общото събрание (ОС) на ООН, в която участва и заместник 

министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи г-жа 

Екатерина Захариева, началникът на кабинета на министър-председателя г-жа Румяна 

Бъчварова, заместник-министърът на здравеопазването г-жа Светлана Йорданова и други 

представители. 

МВнР подготви и осигури информационни материали и позиции за участията на членовете 

на делегацията в редица събития на високо ниво и съпътстващи седмицата на Общия дебат 

мероприятия, както и за проведените в рамките на посещението в Ню Йорк двустранни срещи 

на премиера и министъра на външните работи с представители на ООН, други международни 

организации, държавни и правителствени ръководители и министри на външните работи на 

други страни. 

В контекста на програмата на ООН „Младежки делегати на ООН”, МВнР участва и в 

провеждането на финалния кръг за избор на български младежки делегати за периода 2018 – 

2019 г., които реализираха първото си участие в Трети комитет на ОС на ООН през първите две 

седмици на м. октомври 2018 г., за което информираха на проведения през м. декември брифинг 

в МВнР. 

Съвместно с българските постоянни представителства към ООН в Ню Йорк, Женева и Виена 

систематично се работи по изготвянето на позиции по важни за страната въпроси от 

компетенцията на основните комитети и органи на ОС на ООН.  

Представители на МВнР взеха участие в редовните заседания на Работната група на 

Съвета на ЕС по въпросите на ООН (CONUN) на експертно ниво и във формат „ресорни 

директори”. Позициите на българската страна по темите от дневния ред на ООН са част от 

общите усилия за утвърждаване на ЕС като активен регионален партньор на ООН.  

МВнР осигури участието на представители в конференцията “UNISPACE+50“, която се 

проведе през м. юни във Виена като специален сегмент на високо ниво в рамките на 61-ата сесия 

на Комитета на ООН по мирното използване на космическото пространство (COPUOS). 

Страната проследи процеса на реформиране на дейността на ООН в три взаимосвързани 

направления: управление (Секретариата на ООН), мир и сигурност, устойчиво развитие, при 

отчитане на хуманитарните аспекти.  

Специално внимание бе отделено на отразяването на редовната сесия на Специалния 

комитет към ОС на ООН по мироопазващите операции (С-34 – единственият орган, 

упълномощен да договаря промени в областта на мироопазването) в Ню Йорк, която завърши 

с приемането на годишен доклад, задаващ рамка за съществен напредък и подобряване на 

дейностите по мироопазване. МВнР съдейства за формиране на националните позиции в 

областта на мироопазването и мироизграждането. 

Участие бе взето и в заседанията на Четвърти главен комитет на ОС на ООН по въпросите 

на мироопазващите операции и специалните политически мисии на Световната организация.  

МВнР продължи да търси възможности, в координация с Министерството на отбраната, за 

подновяване на участието на български военни наблюдатели в операциите на ООН по 

поддържане на мира и за увеличаване на българското участие в мисии и операции на ООН с 
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полицейски служители, което би съдействало за повишаване на авторитета на страната ни в 

международен план.  

Република България продължи да подкрепя концепцията „Отговорност за защита” (ОзЗ) и 

визията на ГС на ООН, че концепцията следва да има по-видимо практическо измерение в 

политиката на Организацията. Наред с другите ДЧ на ЕС, България застана зад идеите заложени 

във визията, включително приоритетното място на превенцията. Страната ни бе представена и 

на Осмата среща на националните координатори на инициативата ОзЗ, проведена през юни 2018 

в Хелзинки.  

През отчетния период продължиха усилията за намиране на съвместен и адекватен отговор 

за противодействие на тероризма и насилствения екстремизъм. България подкрепи първата 

съществена реформа, реализирана по инициатива на генералния секретар Антонио Гутереш в 

областта на противодействието на тероризма, чрез създаването на Служба за борба с тероризма 

на ООН.  

В периода 28-29 юни 2018 г. в централата на ООН в Ню Йорк, се проведе Първата 

конференция на високо равнище на ръководителите на националните агенции от държавите-

членки, специализирани в противодействието на международния тероризъм и насилствения 

екстремизъм, в която взеха участие и експерти от ЦУ на МВнР. Срещата беше свикана от ГС на 

ООН на тема: „Усилване на международното сътрудничество за борба с еволюиращата заплаха 

от тероризъм“ и се проведе непосредствено след Шестия двугодишен преглед на ГСТ. Главната 

цел бе установяването на нови канали за комуникация и подобряване на обмена на критична 

информация между държавите-членки, както и вътре в самите тях. 

През 2018 г. продължиха усилията на международната общност за съгласуване и приемане 

на Глобалния пакт за безопасна, регулирана и редовна миграция (ГПМ) под егидата на 

ООН – първи по рода си документ, макар и с правно-необвързващ характер, имащ амбицията да 

очертае всеобхватна политическа визия за миграцията и ефективното управление на 

миграционните процеси. Съгласуваният на 13 юли от 192 държави-членки на ООН (всички без 

САЩ) компромисен проект отрази 90% от предложенията на ДЧЕС. Поради нееднозначното 

тълкуване на определени текстове, България реши да се въздържи от формалното 

присъединяване към ГПМ и да гласува с „въздържал се“ в ОС на ООН (РМС № 895 от 6 

декември 2018 г.) 

България подкрепя Алианса на цивилизациите (АнЦ) от самото му създаване през 2005 г., 

а през 2007 г. се присъедини към Групата на приятелите. От тогава страната ни участва във 

всички Глобални годишни форуми и министерски срещи, проведени в рамките на ОС на ООН, 

и се стреми да допринася към общите международни усилия за насърчаване на 

разбирателството между различните култури. През 2018 г. България участва в двете срещи на 

Групата на приятелите на Алианса през м. април и м. септември в Ню Йорк, посветени на 

предотвратяването на насилствения екстремизъм и съхраняването на мира. Страната ни бе 

представена и в Осмия глобален форум на цивилизациите, който се проведе в периода 19-20 

ноември 2018 г. в Ню Йорк. 

Координацията на български кандидатури в системата на ООН 

Текущо продължи и дейността по координацията на приоритетните български  кандидатури 

за изборни органи и организации от системата на ООН, и систематизиране в досиета-

справки на отправените молби, сключените споразумения, предложенията за обвръзки и 

получените подкрепи.  

Проведен бе цялостен преглед на работата по набиране на подкрепа за кандидатурата на 

Република България за непостоянен член на Съвета за сигурност на ООН за периода 2038 – 2039 
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г. и бе изготвен проект на План за действие в тази насока. Бяха постигнати споразумения за 

взаимна подкрепа с други държави. 

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

функционалните и регионалните комисии към ИКОСОС 

МВнР следеше и анализираше стартиралия процес за преглед и последващи стъпки по 

изпълнението на Програмата 2030 на ООН за устойчиво развитие (Agenda 2030 on 

Sustainable Development), приета през септември 2015 г.  

Министерството предприе действия по разпространение на информация сред ресорните 

български министерства, които имат отношение към изпълнението на съответните цели за 

устойчиво развитие (ЦУР) и техните подцели, както и относно прецизиране на ключовата роля 

на НСИ в процеса по събиране, обработка и докладване на данни за изпълнението на Програма 

2030 на ООН в национален план. МВнР координира българското участие в редица събития на 

ООН, свързани с устойчивото развитие – Политическия форум на високо равнище в Ню Йорк 

през м. юли 2018 г., форумът на ИКОСОС по финансиране на развитието през м. април 2018 г., 

където участва заместник-министър Юрий Щерк, както и подготвителната среща на ИКОСОС 

в Прага „Към устойчиви, гъвкави и включващи общества чрез участие на всички“ през м. март 

2018 г.  

От особена важност бе участието на ПП-Ню Йорк в Политическия форум на високо 

равнище. Изказването, подготвено от МВнР, демонстрира националните ни усилия по 

изпълнение на Програма 2030 по време на най-важното събитие за устойчиво развитие на ООН. 

При подготовката на такива събития МВнР периодично изискваше информация от българските 

ведомства за напредъка по изпълнението на ЦУР. 

МВнР осигури представители за отбелязването на 70-ата годишнина от основаването на 

Дружеството за ООН в България (ДООНБ) през м. януари 2018 г. и организираната от 

Дружеството обществена дискусия относно изпълнението на ЦУР  от България. 

Съвместно с ПП-Ню Йорк, МВнР следеше, подпомагаше и при необходимост изпращаше 

съответните указания, свързани с участието на България в работата по линия на Втори комитет 

на ОС на ООН и идеята за цялостната реорганизация на неговата работа. Специално внимание 

бе отделено на дискусията и преговорните процеси относно очакваната реформа на системата 

на ООН по развитието и привеждането на дейността и програмите на ОС на ООН, ИКОСОС, 

Политическия форум на високо равнище по устойчивото развитие и други органи на ООН, 

свързани с развитието в съответствие с целите на Програма 2030 за устойчиво развитие.  

Аналогична дейност бе осъществена и по отношение на работата на Пети комитет на ОС 

на ООН. Предприети бяха съответните действия за погасяване от МВнР на задълженията на 

България към операциите на ООН по поддържане на мира и към редовния бюджет на ООН за 

2018 г. МВнР продължава да следи дискусията и процеса по предоговаряне на Скалата 

(методологията) на вноските към бюджетите на ООН, като подпомага формулирането и 

отстояването на българската позиция по този важен въпрос. Поредният кръг преговори относно 

преразглеждането на скалата по вноските и методологията за тяхното изчисляване приключи в 

края на декември 2018 г. без съществени промени и без негативни последствия за размера и 

начина на изчисление на членския внос на България към редовния бюджет на ООН и към 

бюджетите на операциите на ООН по поддържане на мира (ОПМ). 

МВнР осигури участието на представители в 58-ата сесия на Комитета на ООН по 

програмата и координацията в Ню Йорк, който разглежда бюджетни и административни 

въпроси на органите на ООН. 

Продължи активната работа в рамките на функционалните и регионалните комисии 

на ИКОСОС, в това число координация на позицията на Р България и участието в годишните 
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сесии на Комисията по наука и технологии за развитие, Комисията по статистика, Комисията 

по предотвратяване на престъпления и наказателно правосъдие, Форума на ООН по горите. 

МВнР допринесе към преговорите и съдържанието на проекторезолюцията „Наука, технологии 

и иновации“ по време на 21-ата годишна сесия на Комисията по наука и технологии за развитие 

в Женева. Министерството извърши координация на участието на българската делегация в 13-

ата сесия на Форума на ООН по горите, провела се в Ню Йорк през м. май 2018 г. 

Текущо бе осъществявана необходимата координация по подготовката и участието на 

представители от заинтересованите български ведомства в експертните заседания на органите 

на Икономическата комисия на ООН за Европа (ИКЕ), които работят в 8 основни 

направления. МВнР извърши координационни действия по осигуряване на българско участие в 

80-ата сесия на Комитета по вътрешен транспорт на ИКЕ през м. февруари 2018 г., както и в 

други експертни органи на ИКЕ. 

Участие в програмите и фондовете на ООН  

През 2018 г. МВнР продължи да следи дейността на борда на ПРООН/УНФПА/УНОПС и 

на съответните програми, като текущо изготвяше становища по проблеми, разглеждани на 

редовните му заседания. 

През годината бе активизирано сътрудничеството ни с Фонда на ООН за населението 

(УНФПА). Българската страна оценява високо мандата на УНФПА в глобален и регионален 

план, споделя акцентите и приоритетите за решаване на предизвикателствата в региона, има 

отлично сътрудничество с Регионалния офис за Източна Европа и Централна Азия на Фонда на 

ООН за населението. 

Повишава се видимостта на българските инициативи и добри практики в областта на  

политиките за младежта, демографски въпроси, борбата с ХИВ/СПИН, сексуалното и 

репродуктивно здраве, приносите на Международния институт за младежко развитие – ПЕТРИ 

(София), създаден през 2007 г. като съвместната инициатива с Регионалния офис за  Източна 

Европа и Централна Азия на Фонда на ООН за населението. 

В рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС бе отбелязано успешното 

взаимодействие с европейските ни партньори за разработването на следващата Младежка 

стратегия на Европейския съюз като важен политически документ, който ще определи 

приоритетите на ЕС и ще укрепи допълнително правата и възможностите за развитие  на 

младите хора. 

По време на Българското председателство на Съвета на ЕС, през м. април 2018 г. бе 

проведена среща  на  Генералния директор по глобални въпроси на МВнР г-н Пламен Бончев с 

г-жа Алана Армитидж, регионален директор за Източна Европа и Централна Азия на Фонда на 

ООН за населението, на която бяха обсъдени въпроси, свързани с приоритетите на Фонда за 

региона и възможности за развитие на сътрудничеството. 

 България, в лицето на посланик Деяна Костадинова, бе съпредседател на Регионалния 

преглед на изпълнението на Програмата за действие на Международната  конференция по 

населението и развитието (ICPD+25), Кайро, 1994 г., който ще се проведе в  Женева в периода 

1 – 2 октомври 2019 г.,  и  демонстрира  успешен етап на потвърждаване на ангажиментите към 

Програмата за действие на ООН по населението като важен инструмент за постигане на Целите 

за устойчиво развитие и Програма 2030. Регионалният преглед бе фокусиран върху ключови 

действия за преглед и изпълнение на широк кръг въпроси, свързани с динамиката на 

населението и устойчивото  развитие, семейството, сексуалното и репродуктивното здраве, 

правата на човека, неравенствата и социалното включване. Българската делегация беше 

ръководена от заместник-министър Деница Сачева и включваше народни представители,  

ПЕТРИ-София, дипломати. 
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 Започна подготовката на Глобалния преглед на изпълнението на Програмата за действие 

на Международната конференция по населението и развитието (Кайро, 1994 г.), който ще се 

проведе на 52-ата сесия на Комисията по населението и развитието (CPD) през 2019 г. 

Продължи активното съдействие на МОСВ по въпроси, свързани с участието на България в 

работата на ЮНЕП и на многостранните екологични конвенции, администрирани от ООН, 

ЮНЕП или със самостоятелен статут. През 2018 г. МВнР регулярно подпомагаше секторните 

експерти на МОСВ по участието им в екологичните конвенции, в т.ч. Конвенцията на ООН по 

биоразнообразието, Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни 

разстояния, Конвенцията за трансграничните въздействия на промишлените аварии, 

Конвенцията за защита и използване на трансграничните реки и международните езера (Водна 

конвенция), Споразумението за опазване на популацията на европейските прилепи 

(EUROBATS) към Конвенцията за опазване на мигриращите диви видове, Базелската конвенция 

за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане, 

Рамсарската конвенция за влажните зони, и др.  

Сред екологичните конвенции, особено внимание бе отделено на Рамковата конвенция на 

ООН за изменение на климата (РКООНИК) като МВнР съвместно с МОСВ участваше в 

подготовката и участието на български делегации в сесиите на нейните органи. Представител 

на МВнР, заедно с делегация на МОСВ, участва в 24-ата Среща на страните по Рамковата 

конвенция на ООН по изменението на климата в Катовице, Полша през м. декември 2018 г. С 

особено внимание се следеше развитието на преговорите по операционализирането на 

Споразумението от Париж по климата. 

МВнР координира участието на българската делегация в Световния форум по водите в 

Бразилия през м. март 2018 г. МВнР също съдейства на МОСВ за осигуряване на пълномощни 

за участие на българската делегация в 6-ата Пленарна сесия на Междуправителствената 

платформа за биологично разнообразие и екосистемни услуги (IPBES), Меделин, Колумбия, 

през м. март 2018 г. 

През м. юни 2018 г. МВнР координира участието на заместник-министъра на околната среда 

и водите в 9-тия Петербургски диалог по климата в Берлин, ФР Германия (17-19 юни 2018 г.). 

МВнР следеше и координираше съвместно с МОСВ преговорния процес по инициативата  

за създаване на Глобален пакт за околната среда, като през м. май 2018 г. България се 

присъедини като съавтор на приетата от ОС на ООН резолюция относно  предстоящото развитие 

на тази инициатива.   

МВнР взе участие в Световния градски форум (по линия на UN Habitat) в Куала Лумпур в 

Малайзия през м. февруари 2018 г. Българската делегация беше водена от Деница Николова, 

заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството. 

Заместник-министър Юрий Щерк взе участие в Конференция на министерско равнище за 

мобилизиране на финансова подкрепа за Агенцията на ООН за подпомагане и строителство за 

палестинските бежанци (UNRWA) през м. март 2018 г. и заяви принос от България в размер на 

70 000 евро. 

Участие в специализираните агенции към ООН и в други международни организации, 

форуми и конференции 

По отношение на участието на България в специализираните агенции и в други 

международни организации, МВнР работи за осигуряване на подкрепа за български 

кандидатури, подпомогна разработването и съгласува от външнополитическа гледна точка 

предложените от ведомствата, чиито представители участват в съответните формати позиции 

за участие или подкрепа на кандидатури на други страни, оказва съдействие на българските 

делегации, осигури българското представяне в международни форуми.  
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 Сред наблюдаваните организации следва да се споменат: Международния съюз по 

далекосъобщения (МСД); ИНТЕРПОЛ; Международната организация по възобновяема 

енергия (ИРЕНА); Международната морска организация (ИМО); Международната 

организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО), Комитета по опазване на морската 

среда към Международната морска организация (ИМО); Световна организация на ООН 

по туризма (СОТ); Световната организация по интелектуална собственост (СОИС); 

Световната пътна асоциация (PIARC); Европейската организация за публично право (EPLO); 

ФАО; Световната метеорологична организация; Международната организация по какаото, 

Международната организация по лозарство и винарство (OIV).  

През м. февруари 2018 г. в МВнР  бе проведена среща на заместник министър-председателя 

по правосъдната реформа и министър на външните работи г-жа Екатерина Захариева с 

новоизбрания Генерален секретар на Световната организация на ООН по туризъм (СОТ), на 

която беше обсъдено сътрудничеството в рамките на организацията, като българските идеи и 

практики бяха оценени като много позитивни. Генералният секретар на СОТ изрази 

удовлетвореност от възможността за обмяна на опит и споделяне на добри практики, подчерта 

важността на развитието на туризма в региона, инвестициите в туристическата индустрия и 

промотирането на туристическите дестинации и конкретно на България като  туристическа, 

културна и историческа дестинация и  “High tech and  IT” продукти. През м. юни 2018 г. МВнР 

обсъди със секретариата на СОТ възможности относно разширяване на взаимодействието 

между Република България и СОТ в трети страни по линия на Българската помощ за развитие.   

 През ноември България бе домакин на Втория конгрес на Международния конгрес на 

световните цивилизации и древни маршрути, като МВнР оказа съдействие за подготовката на 

провеждането на форума в рамките на своята компетентност. Участва се в инициативи по линия 

на СОТ в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС, както и в 8-ата 

Международна среща на организацията.  

 Съвместно с Патентното ведомство на България бе осъществена координация по 

посещението на генералния секретар на Световната организация по интелектуална 

собственост (СОИС) г-н Франсис Гъри в България и участието му в международна 

конференция, организирана съвместно Патентното ведомство и СОИС.  

 Осъществена бе координация на българското участие в Световния инвестиционен форум, 

проведен в периода 22 – 26 октомври 2018 г. 

 Бе оказано необходимото съдействие по участието на представители от Държавната 

агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ в есенните сесии на Управителните тела 

на Международните фондове за обезщетение при щети, причинени от замърсяване с нефт (IOPC 

Funds), които се провеждат между 29 октомври и 1 ноември 2018 г. в Лондон. 

 МВнР продължи да оказва съдействие по окончателното влизане в сила на споразумението 

за изграждане на Субрегионално техническо звено в гр. Бургас за оказване на съдействие на 

операциите по проект BlackSea4Fish, който се осъществява от Организацията на ООН по 

прехрана и земеделие (ФАО). МВнР участва в съгласуването на българската позиция за избора 

на нов генерален секретар на ФАО. 

 МВнР извърши подготовка на участието на българската делегация в първата и втората 

подготвителни срещи през м. януари и м. май 2018 г. и по Заключителната среща на 26-ия 

Форум по икономическите и екологични въпроси на ОССЕ, състояла се през м. септември 2018 

г. в Прага, в т.ч. даде и становища по проектите на разглежданите в рамките на второто 

измерение документи: Декларация на Съвета на министрите на ОССЕ относно дигиталната 

икономика като фактор за сътрудничество, сигурност и растеж, Решение на Съвета на 

министрите на ОССЕ относно развитието на човешкия капитал в ерата на дигитализацията, 
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Решение на Съвета на министрите на ОССЕ относно борбата с транснационалната организирана 

престъпност, застрашаваща околната среда, както и по други проекти на резолюции, които бяха 

разглеждани в рамките на Годишната сесия на Парламентарната асамблея на организацията. 

 Съвместно с Министерство на икономиката,  бе координирана позицията за избора на 

домакин на Международно изложение World Expo 25, като с решение на Министерския съвет 

бе взето решение да се подкрепи кандидатурата на Азербайджан. 

 МВнР координира и позицията ни по единната кандидатура на ДЧ на ЕС за кандидат за 

генерален директор на Международната митническа организация. 

 

 Права на човека 

 

Дейности в рамките на Председателство на България на Съвета на ЕС по темата за 

правата на човека 

За периода януари-юни 2018 г. Работна група „Основни права, гражданство и свободно 

движение на хора“ (FREMP) проведе четири редовни, председателствани от България 

заседания, както и двустранни преговори в Брюксел с ДЧЕС и с ЕК. Осъществено бе много 

успешно сътрудничество с Агенцията на ЕС за основните права (FRA), което получи висока 

оценка от Агенцията и държавите членки на заседанието на лицата за контакт във Виена през 

м. април м.г.  

На 16-17 април 2018 г. дирекция „Права на човека“ бе домакин на Неформалното 

заседание  на РГ на Съвета на ЕС по правата на човека (COHOM), като част от Календара 

на събитията по време на БПСЕС. В рамките на заседанието бяха обсъдени  три основни групи 

въпроси – правата на детето, равенството на половете и предизвикателствата в сферата на 

правата на човека в международен контекст. На съвместното заседание на работните групи 

COHOM и FREMP (13 юни 2018 г.) дебатът се съсредоточи върху постигане на съответствие 

между вътрешните и външните измерения на правата на човека в областта на свободата на 

религията и убежденията. Като принос на Председателството към темата бяха отчетени 

проведената на 15 май 2018 г. в Брюксел първа среща на Националните координатори по борба 

с антисемитизма от ДЧЕС и страните-кандидатки, по покана на БПСЕС и с участие на 

координатора на ЕК за борба с антисемитизма, както и проведеният в София на 22-23 май 

семинар по въпросите на Холокоста и борбата с антисемитизма, речта на омразата и 

престъпленията от омраза. 

В продължение на приоритетната за Българското председателство тема за борба с расизма, 

ксенофобията, антисемитизма и всички форми на нетолерантност, по време на Австрийското 

председателство бе приета Декларация на Съвета относно борбата срещу антисемитизма  (6 

декември 2018 г.).  

На 8 май 2018 г. вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева 

проведе среща с представители на Комисията на епископските конференции (СОМЕСЕ) и 

Конференцията на европейските църкви (СЕС). Обмяната на мнения между СОМЕСЕ и 

СЕС, от една страна, и държавата-председател на СЕС, от друга, е традиционно събитие, в 

отговор на необходимостта от активен диалог между ЕС и църковните организации по актуални 

теми.  

На 20 юни 2018 г. Българското председателство бе домакин на дискусия на тема 

„Инвестиране в децата в контекста на следващата Многогодишна финансова рамка на 

ЕС“. Събитието бе организирано от ПП към ЕС в Брюксел, съвместно с Офиса на УНИЦЕФ в 

Брюксел.  
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Присъединяване на България като пълноправен член на Международния алианс за 

възпоменание на Холокоста (МАВХ) 

През 2018 г. бе постигната успешно външнополитическата цел за присъединяване на 

България като пълноправен член на Международния алианс за възпоменание на Холокоста 

(МАВХ), в съответствие с РМС № 149 от 8 март 2017 г. За пръв път през 2018 г. министърът на 

външните работи Екатерина Захариева бе домакин на централното събитие в страната за 

отбелязване на Международния ден за възпоменание на Холокоста 27-ми януари.  

МВнР и българската делегация към МАВХ бяха основен партньор на Организацията на 

евреите в България „Шалом“ и Столична община в планирането и организирането на основните 

събития за отбелязване на 75-та годишнина от спасяването на българските евреи и 

депортирането на евреите от Беломорието и Вардарска Македония. Възпоменателните 

събития включваха церемонии пред Мемориала на спасяването, в Народното събрание и в 

Централна софийска синагога; представяне на сборник „Незабравените лица на спасението“ и 

книга за историята на еврейската общност в България; срещи с оцелели от Холокоста български 

евреи; научна конференция в СУ. По предложение на МВнР, през м. март 2018 г. правителството 

даде съгласие за предоставяне на първа доброволна вноска на България за Фондация 

„Аушвиц - Биркенау“ в размер на 15 000 евро.  

Кампанията за отбелязване 75-ата годишнина продължи до края на 2018 година и 

включваше десетки събития в цялата страна и в чужбина.   

МВнР участва активно в подготовката и провеждането на първото в историята участие на 

български премиер във възпоменателните събития за почитане паметта на депортираните 

евреи от територията на днешна Р Северна Македония, състояли се в Скопие на 12 март м.г.  

На 27 май м.г. в Киев, премиерите на България и Украйна откриха паметник „на 

праведника на света“ Димитър Пешев, оглавил обществената акция за предотвратяване 

депортацията на българските евреи през март 1943 г.  

На 5 септември м.г. министър-председателите Бойко Борисов и Бенямин Нетаняху откриха 

Паметник на благодарността в Тел Авив, идентичен на открития през 2016 г. паметник в 

София.  

В рамките на участието на българската делегация в пленарната сесия на МАВХ в Рим 

в периода 28-31 май м.г. и проведените срещи с Италианското председателство и израелската 

делегация към МАВХ (водеща по българската кандидатура), бе дадена висока оценка за 

постигнатия от страната ни напредък през последната година и бе констатирано, че България 

може да представи успешно кандидатурата си и да се присъедини към МАВХ на следващата 

пленарна сесия. На 30 юли 2018 г. България представи официално кандидатурата си за 

пълноправно членство в МАВХ с писмо от министъра на външните работи Екатерина 

Захариева до Италианското председателство и приложен попълнен въпросник „Кандидатура за 

членство – Основно проучване“ със съответните анекси (67 стр.). На пленарната сесия на МАВХ 

във Ферара, 27-29 ноември м.г., ръководителят на българската делегация представи 

кандидатурата ни за пълноправно членство в Алианса, а на пленарно заседание на 29-ти с.м. 

България бе приета с консенсус за пълноправен член, с което стана 32-та държава-членка на 

МАВХ. Присъединяването на България към Международния алианс за възпоменание на 

Холокоста бе осъществено в безпрецедентно кратки срокове.  

Борба с антисемитизма и речта на омразата. Засилен диалог и сътрудничество с 

международната еврейска общност. 

През 2018 г. МВнР провеждаше последователна политика за изпълнение на  

международните ангажименти на страната ни в борбата с антисемитизма, както и на Решение 

на МС № 633 от 20 октомври 2017 г. за приемане на работната дефиниция за антисемитизъм, 



72 

 

прието от МАВХ, и за определяне на национален координатор за борба с антисемитизма – 

зам.-министъра на външните работи Георг Георгиев. 

През м. януари 2018 г. бе създадена Контактна група под председателството на 

Националния координатор за борба с антисемитизма (НКБА) и с участието на високопоставени 

представители на МВнР, МП, МВР, МОН, Столична община и Организацията на евреите в 

България „Шалом“, с цел институционализиране  сътрудничеството между правителството и 

еврейската общност.  

На 22 ноември м.г. бе подписан Меморандум за сътрудничество между българското 

правителство (в лицето на Националния координатор за борба с антисемитизма), 

Организацията на евреите в България „Шалом“ и Световния еврейски конгрес. 

Меморандумът предвижда цялостен подход за предотвратяване и противодействие на всички 

форми на антисемитизъм чрез разработването и изпълнението на План за действие за борба с 

антисемитизма 2019-2022 г. 

На 14 февруари 2018 г., от името на правителството, Националният координатор за борба с 

антисемитизма осъди като „тревожно и срамно“ събитие планираното ежегодно 

крайнонационалистическо факелно шествие, известно като „Луковмарш“, и изрази очакване, че 

то няма да се състои. МВнР категорично осъди провелата се на 17-ти с.м. демонстрация на 

ксенофобия, дискриминация и омраза и потвърди решимостта си да продължи да работи в 

рамките на международните организации и в сътрудничество с международните партньори, за 

да останат в миналото сборища като „Луковмарш". Националният координатор и други 

представители на МВнР участваха във форум „София казва „НЕ” на речта на омразата и 

екстремизма“ (15 февруари с.г.) и се включиха в поредица от координационни срещи под 

егидата на кмета на София за планиране на едногодишна кампания за предотвратяване и 

противодействие на проявите на антисемитизъм и омраза в бъдеще. Кампанията започна на 11 

септември м.г. с публично събитие, в чиито рамки Националният координатор за борба с 

антисемитизма, кметът на София и президентът на ОЕБ „Шалом“ подписаха Манифест 

„Заедно срещу езика на омразата".  

Инициативите на БПСЕС поставиха борбата с антисемитизма високо в дневния ред на 

Съюза, като сред тези инициативи се откроява първата среща на Национални координатори за 

борба с антисемитизма от ЕС и страните-кандидатки на 15 май м.г. в Брюксел. БПСЕС спомогна 

за установяване на активни контакти и диалог между ЕС и МАВХ. 

С координираща роля на МВнР, България подкрепи инициативата на Австрийското 

председателство на СЕС и участва активно в съгласуването на Декларация на Съвета относно 

борбата с антисемитизма и разработването на общ подход по отношение на сигурността за 

по-добра  защита на еврейските общности и институции в Европа, приета на 6 декември 

2018 г.  

В изказването си по време на Общия дебат на 73-ата сесия на ОС на ООН в Ню Йорк на 24 

септември 2018 г. министър-председателят Б. Борисов отдели особено внимание на мисията на 

световната общност за недопускане връщането  на  ксенофобията и антисемитизма. На 27-ми 

с.м. вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева участва с основно 

изказване в Среща на високо равнище на тема „Силата на образованието за 

предотвратяване на расизма и дискриминацията“, организирана от ЮНЕСКО в рамките 

на сесията и с участие на ГС на ООН Антонио Гутериш и на Изпълнителния директор на 

ЮНЕСКО, г-жа Одре Азуле.  

През 2018 г. България взе активно участие в дейностите на ОССЕ и Бюрото за 

демократични институции и права на човека (БДИПЧ/ОССЕ) за борба с антисемитизма и 

престъпленията от омраза. През януари м.г. зам.-министър Юрий Щерк взе участие в 
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организирана от Италианското председателство на ОССЕ международна конференция на тема 

„Ролята на държавите, институциите и личностите в борбата срещу антисемитизма“. МВнР, 

съвместно с БДИПЧ, ОЕБ „Шалом“ и Световния еврейски конгрес, организира на 22 ноември 

м.г. в София публично представяне на преведеното на български език и адаптирано към 

потребностите на страната ни Практическо ръководство на БДИПЧ „Разбиране на 

антисемитските престъпления от омраза и отговор на нуждите по отношение на сигурността на 

еврейските общности“, разработено в рамките на проекта на БДИПЧ „От думи към дела в 

борбата с антисемитизма“.  

В рамките на 38-та сесия на Съвета по правата на човека (Женева, 18 юни – 6 юли 2018 

г.) бе направено съвместно изказване на група страни и национално изказване на България 

по антисемитизма по т. 9 „Расизъм, расова дискриминация, ксенофобия и свързани с тях форми 

на нетолерантност“ от дневния ред. МВнР подготви конкретни бележки и предложения за 

допълнения към съвместното изказване, които бяха инкорпорирани в окончателния текст.   

Националният координатор за борба с антисемитизма, зам.-министър Георг Георгиев, и 

ръководителят на българската делегация към МАВХ, ГДГВ Пламен Бончев, участваха в 

Шестия глобален форум за борба с антисемитизма в Ерусалим (19-21 март м.г.) и в 

мисията на Световния еврейски конгрес по повод 70-ата годишнина от създаването на 

Държавата Израел (Ерусалим, 18 март).  

Подготвено бе и участието на министър-председателя Бойко Борисов с реч при откриването 

на Пленарната сесия на Глобалния форум на Американския еврейски конгрес в Ерусалим 

(12 юни), в която участва и националният координатор за борба с антисемитизма, зам.-министър 

Георг Георгиев. 

През годината МВнР участва активно в засиления диалог и сътрудничество между 

българските държавни институции и международната еврейска общност. Президентът на 

Световния еврейски конгрес (СЕК) Роналд Лаудър и изпълнителният вицепрезидент на СЕК 

Роберт Сингер посетиха България на 10 март за участие в отбелязване 75-ата годишнина от 

спасяването на българските евреи и почитане паметта на жертвите от Холокоста. По 

предложение на МВнР, президентът и вицепрезидентът на СЕК бяха наградени с най-високи 

български държавни отличия за особен принос в същественото укрепване на българската 

еврейска общност в страната и активното и пълноценното й включване в дейностите на 

световната еврейска общност.  

В рамките на 73-ата сесия на ОС на ООН в Ню Йорк на 26 септември м.г. министър-

председателят Бойко Борисов проведе работни срещи с Роналд Лаудър и Роберт Сингер и с 

представители на други американски и международни еврейски организации.   

Национален координационен механизъм по правата на човека 

През 2018 г. бяха успешно реализирани всички заложени цели и приоритети от дневния ред 

на НКМПЧ. Всички инициативи получиха по-голяма видимост, вкл. благодарение на успешно 

проведеното първо БПСЕС.  

На 13 декември 2018 г., по време на Шестото редовно заседание на НКМПЧ, ръководено от 

зам.-министър Юрий Щерк, бе взето решение Националният план за действие по изпълнение на 

резолюция 1325 да бъде финализиран в консултации с Ирландия и приет с РМС през първата 

половина на 2019 г., както и да бъде издигната кандидатурата на доц. Велина Тодорова за 

преизбирането й за член на Комитета на ООН за правата на детето за периода 2021-2024 г. 

Съвет на Европа  

На проведената на 18 май 2018 г. в Елсинор 128-ма сесия на Комитета на министрите 

на СЕ ръководителят на българската делегация, зам.-министър Юрий Щерк заяви, че е от 
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изключително значение държавите от СЕ да зачитат суверенитета и териториалната цялост на 

останалите страни. Той посочи и решаващото значение на осигуряването на пълен и 

невъзпрепятстван достъп на мониторинговите органи на СЕ до територии извън ефективен 

контрол на легитимните органи на Съвета. 

На 10 октомври 2018 г. България подписа Протокола за изменение на Конвенция № 108 

на Съвета на Европа. 

На 04 - 05 октомври м.г. се състоя проучвателна визита на Жолт Немет и Франк Швабе, 

докладчици на Комисията по спазване задълженията на ангажиментите на страните-членки на 

ПАСЕ (Комисия по мониторинг на ПАСЕ). Докладчиците проведоха среща с вицепремиера 

по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева, с Главния 

прокурор Сотир Цацаров и със зам.-министри на вътрешните работи и на правосъдието.  

През м. декември 2018 г., МС прие решение за одобряване на Националната програма за 

участие на Р България в междуправителствените дейности на СЕ през 2018 – 2019 г. Чрез 

Националната програма се осъществява сътрудничество със Съвета на Европа посредством 

дейности, финансирани от бюджета на Министерството на външните работи и частично от 

бюджета на СЕ.  

През 2018 г. МВнР взе участие в процеса по модернизация на Конвенция № 108 на Съвета 

на Европа за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни. По предложение 

на българската страна, във финалния проект на Протокола за изменение на Конвенцията бе 

включена разпоредба за уведомяване от страна на държавите за временното прилагане на този 

международен договор.  

В периодите 16-18 май и 13-15 ноември 2018 г. представители на МВнР взеха участие в 

дейността на първите две пленарни заседания на Ръководния комитет на Съвета на Европа за 

превенция на тероризма (CDCT). Централни теми в дневния ред на CDCT бяха процесите по 

изработване Стратегия на Съвета на Европа за борба с тероризма 2018-2022 г.; разглеждане 

възможността за постигане съгласие за изработване на паневропейско юридическо определение 

на понятието „тероризъм"; набелязване на мерки за справяне с явлението „чуждестранни бойци 

терористи“; използване и злоупотреба с Интернет за терористични цели и други.  

В периода 22-23 март 2018 г. бе осигурено участие в 55-ото заседание на Комитета на 

правните експерти по международно публично право на Съвета на Европа (CAHDI), а 

представител на МВнР взе участие в 56-ото редовно заседание на цитирания Комитет в 

Хелзинки - 19-21 септември 2018 г.  

На 13 ноември 2018 г. се проведе Трета среща на Консултацията на страните по Конвенцията 

на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма, с активно участие на представител на 

МВнР. Основната цел на Консултацията е да проследи изпълнението на задълженията, 

произтичащи за държавите, страни по Конвенцията и по допълнителния протокол към нея. 

Във връзка с процеса по ратификация на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и 

борба с насилието над жени и домашното насилие, съставена на 11 май 2011 г. в Истанбул, 

МВнР, в качеството си на заинтересована страна по конституционно дело № 3 от 2018 г. на 

Конституционния съд на Р България, изготви и предостави становище по установяване 

съответствието на Конвенцията на Съвета на Европа с Конституцията на Р България. 

Дейност по линия на правата на човека в рамките на ООН 

В проведената от 26 февруари до 23 март 2018 г. 37-ма сесия на Съвета по правата на 

човека (СПЧ) се проведе в Женева, в Сегмента на високо равнище внимание привлече 

изказването на Лиляна Павлова, министър на БПСЕС - 2018 г. Представител от страна на МВнР 
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в Сегмента бе Пламен Бончев, ГД по глобалните въпроси. ПП-Женева подготви и съгласува 

изказванията от името на ЕС по три от 10-те точки от дневния ред на сесията на СПЧ. 

В периода 12 – 23 март 2018 г. в Ню Йорк бе проведена 62-та сесия на Комисията по 

положението на жените – една от най-старите и авторитетни функционални комисии на 

ИКОСОС и основен орган на ООН в областта на равнопоставеността на половете и 

овластяването на жените и момичетата. България бе представена на високо ниво по линия на 

събитията в Календара на БПСЕС, а делегацията бе ръководена от Зорница Русинова, зам.-

министър на труда и социалната политика. 

В периода 12-14 юни м.г. в Централата на ООН, под българско председателство, се 

проведе 11-ата сесия на Конференцията на държавите, страни по Конвенцията по правата 

на хората с увреждания, която е най-мащабният и значим глобален форум по темата. В 

качеството на  председател на Конференцията за периода 2017-2018 г., България изигра основна 

роля в подготовката, организацията и провеждането на 10-та и 11-та сесии на Конференцията и 

допринесе за значителния им успех чрез осигуряване на пълноценно и ефективно участие на 

всички заинтересовани страни (над 1 500 участници). 

В качеството си на Председател на СЕС, България подготви и направи изказвания от името 

на ЕС и неговите държави-членки по т.т. 3 и 5 от дневния ред на сесията и представи 

изказванията от името на ЕС по т.т. 2, 4 и 6 по време на 38-та редовна сесия на СПЧ в Женева 

от 18 юни до 6 юли 2018 г.  

На 03-04 септември м.г., пред тематичния Комитет на ООН бе представен Първият 

национален доклад по Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.   

По време на 39-ата редовна сесия на СПЧ (10-28 септември 2018 г.) България представи 

Съвместно изявление на тема „Овластяване на децата с увреждания чрез включващо 

образование“, от името на междурегионална група от общо 11 държави.  

На 16-17 октомври м.г. Р България представи своя четвърти периодичен доклад пред 

Комитета на ООН по правата на човека, съгласно чл. 40 на Международния пакт по 

граждански и политически права.  

Кампании за избиране на български кандидати за членове на органи и организации на 

ООН в областта на правата на човека 

2018 г. бе изключително успешна за България от гледна точка на приоритетните български 

кандидатури в областта на правата на човека.  

На 07 юни м.г., в Ню Йорк, Геновева Тишева бе избрана с гласовете на 148 страни (от 189 

възможни) по време на 20-ата конференция на държавите-страни по Конвенцията на ООН за 

премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените. На 12 октомври м.г.  

България бе избрана за първи път за член на СПЧ за периода 2019-2021 г., с подкрепата на 

180 страни (от 188 гласували) по време на 73-ата сесия на ОС на ООН в Ню Йорк. Този избор 

бе приоритетна външнополитическа задача, изискваща придържане към дългосрочна стратегия 

за осигуряване на максимална подкрепа за кандидатурата.  

Антоанета Василева бе избрана за член на Групата експерти за борба срещу трафика на хора 

към Съвета на Европа (ГРЕТА), изборите за която се проведоха на 09 ноември 2018 г. в 

Страсбург на 23-ата среща на Комитета на страните по Конвенция N. 197 на Съвета на Европа 

срещу трафика на хора.  

Международна организация по миграция (МОМ) 

През 2018 г. МВнР продължи активното участие на България в организационните структури 

на МОМ. При среща на вицепремиера по правосъдната реформа и министър на външните 

работи Екатерина Захариева със зам.-генералния директор на МОМ Лаура Томпсън бяха 
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обсъдени сътрудничеството на България с Организацията, приоритетите на БПСЕС и актуални 

въпроси на мигрантската и бежанска криза.  

Сътрудничество със Световната здравна организация (СЗО) 

МВнР, в сътрудничество с МЗ и други компетентни ведомства и институции, координира 

подготовката на българското участие в следните международни форуми: 142-ата сесия на 

Изпълнителния съвет на СЗО и 71-та сесия на Световната здравна асамблея (тук 

българската делегация бе ръководена от министъра на здравеопазването Кирил Ананиев); 68-

ата сесия на Европейския регионален комитет (ЕРК) на СЗО; 8-ата сесия на 

Конференцията на страните по РККТ (1-6 октомври 2018 г., Женева). МВнР съдейства за 

подготовката и участието на зам.-министъра на здравеопазването Светлана Йорданова в 

организираните в рамките на Общия дебат на 73-ата сесия на ОС на ООН две срещи на високо 

равнище по здравни въпроси – за борба с туберкулозата и за борба с незаразните болести 

(26-27 септември 2018 г., Ню Йорк).  

МВнР оказа съдействие и за първото от десетилетия посещение в България на Генералния 

директор на СЗО, д-р Тедрос Адханом Гебрейесус (2-3 март 2018 г.).  

Ротационен Международна организация на труда (МОТ)  

От 28 май до 08 юни 2018 г. в Женева се проведе 107-ата редовна сесия на 

Международната конференция по труда (МКТ). Националната тристранна делегация бе 

ръководена от Бисер Петков, министър на труда и социалната политика, и включваше 

представители на правителството (МТСП, ЦУ на МВнР и ПП- Женева), на организации на 

работодателите и на работниците и служителите. За първи път по време на тази сесия се проведе 

дискусия на новосформирания Комитет за създаване на международен стандарт (конвенция или 

препоръка) за насилието на мъжете и жените на работното място, с продължаване на 

преговорите през 2019 г.  

Детски фонд на ООН – УНИЦЕФ 

Сред основните приоритети на сътрудничеството на Р България с УНИЦЕФ са постигане 

устойчивост на процеса на деинституционализация, ранното детско развитие, реформата в 

областта на детското правосъдие, закрилата и насърчаването на правата на децата с увреждания. 

В международен план, България споделя положителните си опит и експертиза, както и добри 

практики в областта на правата на детето чрез съвместни проекти с УНИЦЕФ в Черноморския 

регион (Грузия и Армения) и Западните Балкани.  

На 17 април 2018 г. президентът на Републиката Румен Радев се срещна с  регионалния 

директор на УНИЦЕФ за Европа и Централна Азия Афшан Кан.  

На 07 май м.г., вицепремиерът  по правосъдната реформа и министър на външните работи 

Екатерина Захариева удостои, по повод окончателното й отпътуване от страната, Мария Хесус 

Конде, представител на УНИЦЕФ за България, с почетния знак „Златна лаврова клонка” на 

МВнР и грамота за нейната активна работа за подобряване благосъстоянието на децата в 

България и за плодотворното ѝ сътрудничество с националните институции по отношение на 

политиките и програмите за закрила и насърчаване на правата на децата. Новоназначеният 

представител на УНИЦЕФ за България, д-р Джейн Муитав, връчи  акредитивните си писма на 

зам.-министъра на външните работи Юрий Щерк (02 юли 2018 г.). Министър Захариева също 

прие д-р Муита (02 октомври м.г.)  

Офис на ООН по наркотици и престъпност (UNODC) 

България, в качеството на ротационен председател на СЕС, направи изказване от името на 

ЕС в Общия дебат по време на 61-ата редовна годишна сесия на Комисията на ООН по 

наркотични вещества (КНВ) - 12-16 март 2018 г., Виена. 



77 

 

Борба с трафика на хора 

През 2018 г. МВнР провеждаше последователна ангажирана политика към борбата с 

трафика на хора и участието ни в усилията на международната общност в тази насока. Израз на 

тази политика е участието на страната в 73-ата сесия на ОС на ООН, в чиито рамки България 

стана съавтор и на двете тематични резолюции, посветени на превенцията и борбата с трафика 

на хора. 

Резолюция 1325 на Съвета за сигурност на ООН относно жените, мира и сигурността 

През 2018 г. дирекция „Права на човека“ работи активно за насърчаването на ролята на 

жените за поддържането на международните мир и сигурност с оглед поетите от страната ни 

ангажименти като съавтор на резолюция 1325. Основен ангажимент на страната ни е да изготви 

Първия национален план за реализирането на приоритетите на резолюция 1325 и последващите 

я тематични резолюции. През м.г. МВнР изготви проект на План, който бе съгласуван в хода на 

работа с ресорните ведомства. Излъчен бе национален координатор по въпросите свързани с 

жените, мира и сигурността и участва в годишните заседания на мрежата на Националните 

координатори относно жените, мира и сигурността.  

МКЧК и международното хуманитарно право 

На 24 октомври 2018 г. министърът на външните работи Екатерина Захариева прие в МВнР 

президента на Международната федерация на ЧК/ЧП Франческо Рока. Министър Захариева 

участва и в работна закуска на министрите на външните работи на ДЧЕС с Петер Маурер, 

председател на Международния комитет на Червения кръст (МКЧК).  

МВнР взе участие в подготовката за формалните срещи на Междуправителствения процес 

за засилено спазване на МХП, в сътрудничество с компетентните ведомства и БЧК. 

През 2018 г. започна подготовката за създаване на Национален комитет по международно 

хуманитарно право като междуведомствен и консултативен орган по въпросите на МХП в Р 

България.  

Наблюдение на избори по линия на ОССЕ/БДИПЧ 

През 2018 г. МВнР съдейства за изпращане на български краткосрочни наблюдатели за 

участие в мисиите на Бюрото за демократични институции и правата на човека на ОССЕ 

(ОССЕ/БДИПЧ) за: президентските избори в Русия на 18 март 2018 г.; предсрочните 

президентски избори в Азербайджан на 11 април; референдума в Р Македония на 30 септември 

и на предсрочните парламентарни избори в Армения - на 09 декември 2018 г. 

ЮНЕСКО 

На 204-ата сесия на Изпълнителния съвет на ЮНЕСКО – първа за България като 

новоизбран член (2017-2021), и 205-ата сесия на Изпълнителния съвет на ЮНЕСКО, 

българската делегация участва активно при обсъждане приоритетните цели и задачи, които 

стоят пред ЮНЕСКО. След проведен конкурс, с консенсус бе избран нов Изпълнителен 

директор на Регионалния център, категория 2 на ЮНЕСКО, за нематериално културно 

наследство за ЮИЕ. По Програма „Участие“ на ЮНЕСКО бяха одобрени за финансиране 

два български проекта в областта на науката и образованието. Предвид членството на България 

в Управителния съвет на „Образование 2030“ и в ИС на ЮНЕСКО, страната ни бе 

определена, по предложение на Постоянната делегация на ЕС, да поеме тематичното досие 

„Образование“ във формат „ЕС“ (burdensharer-водеща страна сред Постоянните делегации на 

ДЧЕС към ЮНЕСКО).  

Международна организация на Франкофонията 

През м. февруари 2018 г. София бе домакин на Годишната регионална среща на 

Националните кореспонденти за Франкофонията в страните от ЦИЕ, членуващи в МОФ. 
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Срещата допринесе за подготовка на новата четиригодишна програмна рамка на МОФ за 

периода 2019-2022 г., която бе приета от XVII-ия Форум на държавните и правителствени 

ръководители на страните, споделящи френски език (Ереван, 11-12 октомври 2018 г.) и посветен 

на темата: „Да живеем заедно в солидарност, споделяне на ценностите на хуманизма и 

съхраняване на културното многообразие: източници на мир и просперитет за франкофонското 

пространство”. 

Последователна в политиката си на подкрепа за страните от Западните Балкани, България 

подкрепи кандидатурите на Сърбия и Косово за придобиване статут на асоциирани членове на 

МОФ, който им бе предоставен на цитирания XVII-ти Форум на Франкофонията в Ереван. 

Българската страна подкрепи и присъединяването към МОФ със статут на наблюдатели на 

Гамбия, Малта и Ирландия. 

България продължи да съдейства за развитие на образователното и научно-

изследователското сътрудничество по линия на Франкофонията чрез програмите на МОФ в 

областта на средното образоване, а в областта на висшето образование и научните изследвания 

– чрез взаимодействие с Университетската агенция на Франкофонията. 

 

 Международно право и право на ЕС 

В рамките на работна група „Международно публично право” на Съвета на ЕС 

(COJUR), при Българското председателство на РГ се проведоха заседания на 01 февруари и 01 

юни 2018 г. В областта на международното хуманитарно право (МХП), Българското 

председателство координира и организира цялостната дейност по изготвяне на първия по рода 

си Годишен доклад за изпълнение Насоките на ЕС за утвърждаване спазването на МХП за 

периода 01 юли 2016 г. – 30 юни 2017 г., чиято основна цел е постигане на по-широко разбиране 

по отношение  усилията на Съюза в посока насърчаване спазването на МХП.  

Българското председателство организира логистично и тематично традиционната среща 

между правните съветници на държавите членки на ЕС и САЩ на 21 март 2018 г. в Страсбург.  

Работна група „Международно публично право - Международен наказателен съд“ 

(COJUR-ICC)  

В рамките на БПСЕС, МВнР бе представлявано и на редовните заседания на РГ 

„Международно публично право - Международен наказателен съд” („COJUR-ICC”) на СЕС, 

проведени на 30 януари и 31 май 2018 г. в Брюксел.  

В същите рамки, през първата половина на 2018 г. екипът за председателството на РГ 

„Морско право“ COMAR подготви, координира и ръководи 6 заседания на Работната група в 

Брюксел и координира позицията на ЕС и неговите ДЧ за и по време на 4 формата на ООН  в 

Ню Йорк.  

Екипът на Председателството взе участие в организацията и провеждането на семинар в 

Белгия по предстоящата Междуправителствена конференция за изработване на 

правнообвързващ инструмент по Конвенцията на ООН по морско право за съхранение и 

устойчиво използване на морското биологично разнообразие в зоните отвъд национална 

юрисдикция (Конвенция за BBNJ). Успешно бе издигната кандидатурата на българския 

Председател на COMAR за зам.-председател на Междуправителствената конференция за 

изработването на цитираната Конвенция.  

Принос на Българското председателство към дейността на РГ е практическото въвеждане за 

първи път на участие на представители на неправителствените организации от областта на 

морското право.  
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Съгласуване на позиции с партньори от ЕС по въпроси от специфичен интерес на ЕС, 

касаещи трети страни, при участието на България в ООН, ОССЕ, Съвета на Европа и 

други международни организации, в техните органи и форуми 

През 2018 г. МВнР продължи работата си във връзка с процеса по оттегляне на 

Великобритания от ЕС („BREXIT“), при активизирани преговори в рамките на работните 

формати на Съвета с участие и на ЕК. МВнР предостави становища по проекта на актове на ЕС, 

по проекта на Споразумение за оттегляне и по дейностите на ЕС относно варианта на оттегляне 

без Споразумение.  

С оглед подготовката на България, МВнР съдейства на МВР, МТИТС и други ведомства за 

установяване на двустранната правна база, както и приложимите норми след оттеглянето на 

Обединеното кралство от ЕС. 

През 2018 г. МВнР остана ангажирано с въпроса за бъдещия статут на сключените между 

ДЧЕС двустранни инвестиционни договори, като  препотвърди позицията за търсене на 

едновременно и цялостно прекратяване на договорите, чрез намиране на координиран подход 

на ниво ЕС. 

Във връзка с процеса по присъединяване на ЕС към Конвенцията на Съвета на Европа за 

превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, съставена на 11 май 2011 

г. в Истанбул, МВнР, отчитайки постановеното на 27 юли 2018 г. Решение № 13 на 

Конституционния съд и произтичащата от него невъзможност за ратифициране на Конвенцията 

от страна на България, съдейства на Министерство на правосъдието при изготвяне и 

съгласуване позицията на Р България по предложените решения на Съвета по присъединяване 

на ЕС към Конвенцията по въпросите, свързани с молби за убежище и с принципа за забрана на 

връщането, както и по въпросите на съдебното сътрудничество в наказателно-правната област.    

Анализ на нормативната уредба по отношение на института на почетните консули 

В периода май-юли 2018 г. МВнР извърши задълбочен анализ на действащата нормативна 

уредба на института на почетните консули, като в резултат изготви предложения за изменение 

на конкретни разпоредби на Наредбата относно реда за назначаване и приемане на почетни 

(нещатни) консулски длъжностни лица („Наредбата”) и на Инструкция № 1 от 05 януари 2007 

г. за прилагане на Наредбата („Инструкцията”). За уеднаквяване на подхода при изготвяне на 

материали за Министерския съвет бяха изготвени подробни образци на негови решения за 

назначаване/приемане на почетни консули; за промяна на техните клас, седалище и окръг на 

действие и за прекратяване на функциите им. 

 Формулиране и реализиране на всеобхватна, работеща държавна политика за 

управление на имотите зад граница 

От 07-ми до 09 август м.г. в Министерството на външните работи и външноикономическите 

отношения в Будапеща се проведе заключителен кръг от преговори с унгарската страна на ниво 

„Главен секретар на МВнР“ по окончателно уреждане на имотните въпроси на българското 

посолство в Унгария. При срещите в Будапеща с унгарските представители бе изложен 

подготвеният от българска страна проект на „Споразумение между Правителствата на Р 

България и на Унгария за уреждане въпросите относно недвижимите имоти за нуждите на ДП 

на Р България в Будапеща“. 

Координация на участието на България в Договора за Антарктика 

В периода 16 – 18 май 2018 г. се проведе 41-ото Консултативно съвещание по Договора за 

Антарктика (ATCM XLI) в Буенос Айрес, с участие на представител на МВнР.  

Координация и участие на България в рамките на Дунавската комисия 
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На 28-29 юни 2018 г. в Белград се проведе Министерска конференция на държавите-

членки на Дунавската комисия по случай 70-ата годишнина от подписване на 

Конвенцията за режима на корабоплаването по Дунав от 1948 г., както и 90-ата юбилейна 

сесия на Дунавската комисия, в които участва представител на МВнР. Конференцията даде 

възможност на страните-членки да представят националните си позиции относно предприетите 

мерки за осигуряване свободата на корабоплаване, подобряване на търговско-икономическите 

отношения между страните, както и да изтъкнат многобройните инициативи, проекти и 

действия, свързани с поддръжката на фарватера на р. Дунав.  

Бе подготвено и осигурено участието в редовното заседание на РГ по юридическите и 

финансови въпроси към Дунавската комисия (20-23 ноември 2018 г., Будапеща) и в  91-та 

Сесия на Дунавската комисия (12 декември). 

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

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

През м. април 2018 г. в Ню Йорк се състоя организационна среща за приемане  

процедурните правила за работа на Дипломатическата конференция за изработване на 

международен правнообвързващ договор по изпълнение Конвенцията на ООН по морско 

право от 1982 г. В рамките на БПСЕС представителите на МВнР ръководиха европейските 

координации по време на срещата.  

През 2018 г. МВнР проследи работата на Международния съд на ООН. Дирекция 

„МППЕС“ изготви позиции по компетентност за Общия дебат на 73-ата сесия на ОС на ООН на 

тема „ООН за всички хора: глобално лидерство и споделени отговорности за мирни, 

равнопоставени и устойчиви общества“. 

В периода 22 - 26 октомври 2018 г. представители на МВнР взеха участие в дейността на 

Седмицата на Международното право в рамките на Шести (юридически) комитет на Общото 

събрание на ООН.  

През 2018 г. МВнР продължи да следи работата на Международния остатъчен механизъм 

за наказателните трибунали (International Residual Mechanism for Criminal Tribunals)и в 

частност – изборите за 2 (две) вакантни места за съдии за периода до 30 юни 2020 г.  

През отчетния период МВнР успешно осъществи координацията с Министерство на 

правосъдието по предложението Р България да стане съавтор на проект на резолюция на ОС 

на ООН за предоставяне статут на наблюдател на Организацията за европейско публично 

право (EPLO), внесен от Португалия за разглеждане в рамките на неговата 73-та сесия. 

Координация в МВнР и с компетентните българки институции на изпълнението на 

ангажиментите на Р България като страна по Конвенцията на ООН срещу корупцията, 

Конвенцията на ООН срещу трансграничната организирана престъпност и протоколите 

към нея и Римския статут на Международния наказателен съд  

През 2018 г. МВнР продължи да следи работата на UNODC в различните й направления. По 

време на Деветата сесия на Конференцията на страните по Конвенцията на ООН срещу 

транснационалната организирана престъпност във Виена – 09 – 15 октомври м.г., с активно 

участие на представители на МВнР, бе споделен българският проактивен подход в борбата и 

превенцията на организираната престъпност на вътрешно и на международно ниво. Българската 

делегация подкрепи безусловно учредяването на Механизъм за преглед на прилагането на 

Конвенцията и на Протоколите към нея и взе участие в изготвяне и приемането на резолюция 

за учредяването му, което е и най-големият успех на Деветата сесия. 

На 17-ата сесия на Събранието на държавите-страни по Римския статут (РС) на 

Международния наказателен съд (МНС) през м. декември 2018 г. българската страна участва 
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във всички заседания и направи изказване в рамките на Общия дебат. В националното изказване 

специален акцент бе поставен върху събитието, организирано в Хага в рамките на БПСЕС - EU 

Day against Impunity, на 23 май м.г.  

На 19 юни 2018 г. в Хайделберг се проведе събитие в рамките на БПСЕС по повод 20-

годишнината от подписването на РС на МНС – публична лекция на Екатерина 

Трендафилова, бивш съдия в Международния наказателен съд (2006-2015 г.) и настоящ 

председател на Специализираните съдебни състави за Косово от м. януари 2017 г.  

Координация на дейността по членството на Р България в Комисията на ООН по 

международно търговско право (UNCITRAL)  

На 19 октомври 2018 г. МВнР координира компетентните български ведомства - 

Министерствата на правосъдието и на икономиката, за изготвяне позиция за съавторството на 

Р България на всеобхватната резолюция за Комисията на ООН по международно търговско 

право (UNCITRAL) за 51-та й сесия. 

Съдействие за подготовка и провеждане на преговори за сключване на двустранни 

междудържавни политически договори и на двустранни спогодби в различните области за 

допълване и развитие на договорно-правната база на Р България  

През 2018 г. МВнР продължи усилената работа по прегледа на двустранната договорно-

правна база с Р Сърбия, обхващащ периода 1955 - 2018 г. На 27 април м.г. в Белград се състоя 

вторият кръг от разговори със сръбската страна, в чиито рамки бе постигнато съгласие за датата 

на влизане в сила и за актуалния статус на голяма част от сключените двустранни международни 

договори, за които и двете страни разполагат с конкретни данни.  

Като член на българската делегация, директорът на дирекция „МППЕС“ взе участие  в 

проведената на 14 февруари м.г. в София среща на Министрите на външните работи на Р 

България и Р Македония във връзка с подписването на Протокол за размяна на 

ратификационните документи на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество 

между Р България и Р Македония.  

По отношение преговорите за делимитация на морските пространства между Р България и 

Румъния, през 2018 г. се проведоха междуведомствени консултации с компетентните ведомства 

по формиране на българска позиция по последното предложение на румънската страна.  

 

 Процесуално представителство пред Съда на ЕС и право на ЕС в 

компетентността на МВнР  

В периода 01 януари – 31 декември 2018 г., по две дела срещу Р България за установяване 

неизпълнение на задължения, произтичащи от правото на Съюза, в МВнР бяха изготвени и 

представени на Съда от името на Правителството на Р България писмени защити. По делата, 

ЕК искаше налагането на периодична имуществена санкция. След представяне на 

писмените защити ЕК  оттегли исковете си и двете дела са заличени от регистъра на делата.  

През този период в МВнР беше изготвена и представена от името на Правителството на Р 

България пред Общия съд жалба за отмяна решение на ЕК, касаеща изключване от 

финансиране от страна на ЕС в рамките на ЕЗФРСР на някои разходи на Р България в 

размер общо на повече от 11 милиона евро. Образувано бе Дело Т-22/18, по което бяха 

изготвени и представени реплика и искане за провеждане на съдебно заседание. 

В МВнР се работи и по осем дела, образувани по български преюдициални запитвания, 

докато в съответствие с координационния механизъм по въпросите на ЕС се взе решение 

българското правителство да не представи писмени бележки по тях. През м. декември 2018 
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г. се работи и по две дела, образувани на основание български преюдициални запитвания, по 

които през м. януари 2019 г. Министерският съвет взе решение правителството да участва. 

По време на Българското председателство приключи работата по двата проекта за 

изменения на Процедурния правилник на Общия съд. Дискусиите по този проект 

напреднаха във възможно най-голяма степен, а заложените цели по отношение на 

проектите бяха постигнати.  

В периода 10 – 12 май 2018 г. в София успешно премина Срещата на  процесуалните 

представители на правителствата на държавите-членки пред Съда на ЕС.  

Служител на МВнР участва в среща на процесуалните представители на 

правителствата на държавите-членки пред Съда на ЕС, организирана по инициатива на 

Австрийското ротационно председателства на Съвета, а служители на МВнР бяха на 

двудневно работно посещение в Общия съд с цел усъвършенстване уменията на 

процесуалните представители на българското правителство. 

 

Организационни структури, участващи в програмата 

Генерална дирекция „Глобални въпроси”, дирекция „ООН и сътрудничество за развитие”, 

„Международно право и право на ЕС”, дирекция „Права на човека”, дирекция „Политика за 

сигурност”. 

Съвет “Международно сътрудничество за развитие”, и Междуведомствена работна група 

“Политика на развитие”, създадени с Постановление на Министерския съвет № 234 от 1 август 

2011 г. 

Координационен съвет по участието на Р България в дейността на Съвета на Европа, 

създаден с РМС № 5 от 7 януари 1992 г. 

Национален координационен механизъм по правата на човека, създаден с РМС № 13/19 

декември 2013 г. 

Бюро на Националната комисия на Р България за ЮНЕСКО, ПМС 147/30.06.2004 г. 

Междуинституционална работна група по присъединяването на България към 

Международния алианс за възпоменание на Холокоста. 

 

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

програмата 

- Неизпълнение на международните ангажименти от държави, предизвикващи 

загрижеността на международната общност; 

- Липса на консенсус, политическа воля или заинтересованост сред държавите-членки на 

ЕС, както и други страни партньори по отношение на дискусията и напредъка за постигане на 

договореност по конкретни въпроси и проблеми, разработвани по линия на съответните 

международни организации и за конкретни страни и региони; 

 

Информация за наличността и качеството на данните 

Отчетите за дейността на МВнР и задграничните представителства; Доклади и данни от 

заседания на органи и институции на ООН, ЕС, ОССЕ, Съвета на Европа и други международни 

организации;  

 

Отговорност за изпълнението на програмата 
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Съгл. Заповед на министъра на външните работи - № 95-00-98/12.02.2018 г.  

 

Отчет на разходите по бюджетна програма 1100.03.03  „Международно сътрудничество” 
 

№ 

1100.03.03 - Бюджетна програма „Активна двустранна и многостранна 

дипломация“ Закон                 
Уточнен 

план 
Отчет  

(в лева) 

І. Общо ведомствени разходи: 306 000 335 500 242 968 

     Персонал 0 0 0 

     Издръжка 306 000 335 500 242 968 

     Капиталови разходи 0 0 0 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 306 000 335 500 242 968 

     Персонал   0 0 

     Издръжка 306 000 335 500 242 968 

     Капиталови разходи   0 0 

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

     Персонал       

     Издръжка       

     Капиталови разходи       

ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета  10 718 800 9 718 800 
9 358 

950 

  1. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 10 718 800 9 718 800 
9 358 

950 

          

ІІІ. 
Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за 

средства от ЕС 
0 0 0 

          

  Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): 10 718 800 9 718 800 
9 358 

950 

          

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 10 718 800 9 718 800 
9 358 

950 

          

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 11 024 800 
10 054 

300 

9 601 

918 

  Численост на щатния персонал       

  Численост на извънщатния персонал       

 

 

Програма № 8 „Европейска политика” 

 

Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели 

В рамките на Програма „Европейска политика” Министерството на външните работи 

осъществява всички дейности, допринасящи за реализиране на външнополитическите 

приоритети на страната, в т.ч. по формулираните в програмата, в съответствие със структурата 

на програмното бюджетиране, дейности.  

Първото Българско председателство на Съвета на ЕС бе основното предизвикателство през 

първото полугодие на 2018 г. и усилията на МВнР бяха концентрирани върху успешното 

изпълнение на целите и приоритетите, залегнали в програмата на председателството. Отчитайки 

продължаващия ангажимент на страната като член на Триото с Австрия и Естония през второто 

полугодие, МВнР продължи да провежда целенасочена и последователна политика, насочена 
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към координирано и последователно изпълнение на националните цели и приоритети на 

членството на Република България в Европейския съюз, в съчетание с възможностите на 

двустранното и многостранното европейско сътрудничество.  

В рамките на Програма 8 се реализираха дейностите, свързани със защита на националните 

интереси и позиции в разработването на политиките на ЕС, сред които: разширяването, 

политиките в областта на миграцията; бъдещето на ЕС; насърчаване на икономически растеж; 

преговорите за следващия бюджет на ЕС; реформирането на Икономическия и паричен съюз, 

присъединяване на България към еврозоната, и др.  

През отчетния период Европейската комисия, в своя Доклад за България в рамките на 

Механизма за сътрудничество и оценка, за първи път заключи, че три от шестте показатели на 

Механизма - I „Независимост на съдебната система“, II „Правна рамка“ и IV „Борба с 

организираната престъпност“, могат да бъдат счетени за временно затворени. В допълнение, 

Комисията е отчете също така, че България е близо до изпълнението на препоръките към 

Показател III „По-нататъшна правосъдна реформа“. Същевременно, ЕК е уверена, че страната 

ни ще бъде в състояние да изпълни всички оставащи препоръки.  МВнР продължи да 

осъществява координационните си функции с компетентните ведомства по темата.  

Бе осъществена необходимата координанция и последователност за изпълнение на 

националните цели и приоритети на членството на Република България в Европейския съюз в 

съчетание с възможностите на двустранното европейско сътрудничество. 

Положени бяха усилия за защита на българските интереси в двустранните отношения със 

страните от Югоизточна Европа, поддържане на добросъседски отношения и активно 

регионално сътрудничество, с цел постигане на устойчива среда на траен мир, сигурност и 

стабилност, способна да осигури гарантиране на националната сигурност, териториална цялост 

и възходящо развитие на Република България.  

 

Предоставяни по програмата продукти/услуги  

 

 Участие на България в институциите на Европейския съюз като цяло 

Провеждане на Българското председателство на Съвета на ЕС  

Министерството на външните работи участва в приемането на балансирани решения, 

целящи запазване на единството между държавите членки и изпълнение на стратегическите 

приоритети на Европейския съюз.  

По време на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз беше поставен 

фокус върху четири водещи приоритета:  

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

2. Европейска перспектива и свързаност на Западните Балкани;  

3. Сигурност и стабилност в силна и единна Европа, и  

4. Цифрова икономика и умения на бъдещето.  

Благодарение на положените от всички участници в този процес усилия, както и на добрата 

координация в рамките на Съвета по европейските въпроси и Координационния борд по 

въпросите на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018, постигнатите 

резултати в много от секторите надхвърлиха предварително заложените цели.  

Подготовка на българското участие в заседанията на Европейския съвет  

В рамките на заседанията на Европейски съвет, Министерството на външните работи 

подготви участието на министър-председателя Бойко Борисов в неформалните заседания на 
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Европейския съвет на 23 февруари и 19-20 септември, както и в редовните заседания на 22 март, 

28 юни, 18 октомври и 13-14 декември.  

Една от основните теми в дневния ред на Европейския съвет бе темата миграция. С приетите 

от Европейския съвет заключения беше потвърдено, че за функционирането на политиката на 

ЕС е необходим цялостен подход към миграцията, съчетаващ по-ефективен контрол на 

външните граници на ЕС, засилена външна дейност и вътрешните аспекти, в съответствие с 

нашите принципи и ценности. Поставен бе и акцент върху необходимостта от спиране на потока 

от незаконна миграция и укрепване на сътрудничеството с държавите на произход и на 

транзитно преминаване, по-специално в Северна Африка. 

Европейският съвет приветства споразумението, постигнато между Република Северна 

Македония и Гърция по въпроса за името, което заедно с Договора за приятелство, 

добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Северна Македония 

е добър пример за останалите от региона за укрепване на добросъседските отношения. 

Укрепването на Икономическия и паричен съюз продължи да бъде във фокуса на 

вниманието на държавните и правителствените ръководители на държавите членки на ЕС. 

Постигнато бе споразумение за създаването на общ предпазен механизъм за Единния фонд за 

преструктуриране, както и на Европейския механизъм за стабилност се предоставиха повече 

правомощия за предотвратяване и управление на финансовите кризи. Възложено бе и 

ускоряване на работата по бюджетен инструмент за еврозоната, който да бъде приет от всички 

държави членки. 

В областта на търговията, Европейският съвет подчерта важността да се запази и задълбочи 

основаната на правила многостранна търговска система. Завършването на Единния пазар, 

премахването на пречките пред неговото ефективно функциониране и прилагането на 

съществуващото законодателство бяха потвърдени от лидерите като ключови предпоставки за 

използването на пълния му потенциал. В сферата на цифровите технологии и иновациите, 

Европа трябва да продължи да развива своите висококачествени научни изследвания в целия 

ЕС и да ги превръща в нови продукти, услуги и бизнес модели.  

В областта на сигурността и отбраната лидерите се обединиха около мнението, че Европа 

трябва да поеме по-голяма отговорност за собствената си сигурност и да утвърди ролята си на 

надежден и стабилен фактор и партньор в областта. Решено бе Съюзът да предприеме стъпки 

за укрепване на европейската отбрана чрез подобряване на инвестициите, развитие на 

способностите и на оперативната готовност в областта на отбраната. Сред другите акценти е 

укрепването на вътрешната сигурност на ЕС, както и предприемане на мерки за борба с 

дезинформацията, с оглед на предстоящите избори за Европейски парламент през май 

2019 г.  

Българско председателство на Съвет „Общи въпроси”  

Министерството на външните работи осъществи цялостната координация по подготовката и 

провеждането на заседанията на Съвет „Общи въпроси“, които се председателстваха от 

заместник министър-председателя и министър на външните работи г-жа Екатерина Захариева.  

В рамките на Съвета беше постигнат напредък по общо 13 досиета, включително приемането 

на Решение на Съвета за определяне на периода на изборите за Европейския парламент през 

2019 г.  

По отношение на развитието на демократичната легитимност на ниво ЕС и засилване на 

прозрачността, ключово постижение на Българското председателство е приемането на 

Регламента относно статута и финансирането на европейските политически партии и фондации, 

който влезе в сила на 4 май 2018 г.  
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По време на Българското председателство беше постигнато съгласие по реформата на 

избирателното право на ЕС. Новите правила имат за цел засилване на участието на гражданите 

в изборите за Европейски парламент, подобряване на ефективността на системата за 

провеждане на изборите за ЕП и на функционирането на ЕП. Съвета постигна консенсус по 

Решението за изменение на Акта от 1976 г. относно избора на членове на Европейския 

парламент.  

Одобрен бе и мандат за преговори с ЕП по Регламента за Европейската гражданска 

инициатива (ЕГИ), който цели подобряване на инструментариума на ЕГИ за привличане на 

гражданите по-близо до ЕС.  

Българското председателство придвижи напред и преговорите по изпълнение на 

Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество. Като резултат от 

конструктивния подход на Председателството по време на политическите 

междуинституционални преговори по предложението за Междуинституционално споразумение 

за задължителен регистър за прозрачност бяха отблокирани преговорите по досието.  

Подготовка на българското участие в заседанията на Съвет „Общи въпроси” през 

втората половина на 2018 г. 

През втората половина на 2018 г. бяха подготвени следните заседанията на Съвет „Общи 

въпроси” (СОВ): 13 юли, 18 септември, 16 октомври, 12 ноември, 11 декември.  

В хода на подготовката на българското участие МВнР изготвя позицията на страната в 

координация с други компетентни ведомства, съобразно обсъжданите теми.  

СОВ като основен подготвителен орган на Европейския съвет проведе задълбочени 

дискусии по всички теми от дневния ред на лидерите, както и по някои хоризонтални и 

институционални въпроси. 

Принос към политиката на разширяване на ЕС  

България продължи да бъде активен и последователен поддръжник на политиката на 

разширяване на ЕС, която се доказа като ефективен инструмент за осигуряване на устойчива 

стабилност в нашето съседство. Именно политиката на разширяване на ЕС се доказа като най-

успешния инструмент за демократизация и икономическа трансформация.  

Чрез своите последователни усилия, започнали далеч преди началото на Председателството, 

България допринесе за поставянето на темата за Западните Балкани на водещо място в дневния 

ред на ЕС. В тясно сътрудничество с Европейската комисия бе лансиран нов подход, 

потвърждаващ ангажимента на ЕС към страните от региона на Западните Балкани и страните от 

региона чрез съчетаване на инструментариума на политиката за разширяване с проектната 

дейност по линия на свързаността. Този подход намери израз и в публикуваната през м. 

февруари 2018 г. от Европейската комисия Комуникация „Надеждна перспектива за 

разширяване за Западните Балкани и засилен ангажимент на ЕС към тях“. Председателството 

инициира различни формати на засилен диалог със страните от региона, които бяха канени и 

участваха в поредица от форуми на политическо и експертно ниво във формат както „ЕС – 

Западни Балкани“, „ЕС – страни-кандидати за членство“, така и „България – Западни Балкани“.  

Централно събитие на Българското председателство беше Срещата на лидерите на 

държавите членки и на Западните Балкани (София, 17 май 2018 г.) – първата от този тип след 

Срещата в Солун от 2003 г. Във фокуса беше свързаността във всички нейни аспекти 

(транспортна, енергийна и дигитална инфраструктурна свързаност, образователна свързаност, 

инициативи, насочени към младите хора, и разширяване на контактите между гражданите и 

бизнеса), както и съвместният отговор на общите предизвикателства пред сигурността (като 

нелегалната миграция, организираната престъпност и тероризма, хибридните заплахи, 
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киберсигурността и дезинформацията и др.). Софийската декларация потвърди европейската 

перспектива на региона, както и индивидуалния подход при политиката на разширяване на 

Съюза, въз основа на изпълнението на съответните критерии. Приложеният към декларацията 

Приоритетен дневен ред предвижда редица конкретни мерки за засилено сътрудничество в 

различните области, от значение както за свързаността, така и за успеха на интеграционния 

процес. Веднага след срещата в София бяха подписани и първите споразумения в области като 

дигиталната и енергийната свързаност.  

При отчитане на позициите на всички държави членки и на напредъка, констатиран от 

Европейската комисия в редовните доклади от Пакета „Разширяване“ (април 2018 г.), 

Председателството успя да осигури консенсус по първите след 2015 г. Заключения на Съвета 

по политиката на разширяване и процеса на стабилизиране и асоцииране (приети на 26 юни 

2018 г.). От особено значение за по-нататъшното развитие на региона е решението за започване 

на преговори за присъединяване към ЕС с Република Северна Македония и с Албания през м. 

юни 2019 г. след постигане на необходимия напредък в съответните области, както и за 

провеждане на първите междуправителствени конференции с тези страни до края на 2019 г. В 

Заключенията се подчертава и стратегическия характер на отношенията на ЕС с Турция, която 

e страна – кандидат и важен партньор в редица области от общ интерес – миграция, борба с 

тероризма, енергетика, регионално сътрудничество, както бе потвърдено и на Срещата на върха 

във Варна в Лисабонски формат през март 2018 г.  

Миграция  

България, в ролята си на ротационно Председателство на Съвета на ЕС, положи всички 

необходими усилия за постигане на консенсус между държавите-членки на ЕС по реформата на 

Общата европейска система за убежище, включително по най-спорните въпроси на 

отговорността и солидарността.  

По четири документа беше постигнато политическо съгласие в резултат на триалозите с 

Европейския парламент – „Евродак", Квалификационния регламент, Директивата за условията 

на приемане и Регламента за презаселването. Българското председателство придвижи също така 

значително преговорите в Съвета по двата ключови за реформата регламента, а именно 

Регламента Дъблин и Регламента за процедурите за убежище - дискусиите по тях все още 

продължават, като се търси общ подход и консенсус между държавите-членки.  

За постигането на дълготрайни и устойчиви резултати за справяне с миграцията, МВнР 

продължи да отстоява позицията в подкрепа на всеобхватен европейски подход с целенасочени 

и взаимнодопълващи се мерки в три направления – ефективен контрол на външните граници на 

ЕС, външно измерения и вътрешни аспекти на миграцията. Каквито и действия да бъдат 

предприети в областта на външното измерение и граничния контрол, европейската система за 

управление на миграцията няма да бъде стабилна и ефективна, ако не бъде реформирана 

Общоевропейската система за предоставяне на убежище. Ключов елемент от реформата на 

ОЕСУ е работата по изменението на Регламента Дъблин, чрез което да се постигане правилен 

баланс между принципите на солидарност и отговорност. България отстоява запазването на 

пакетния подход за реформа на ОЕСУ, тъй като законодателните предложения са взаимно 

свързани и допълващи се.  

Преговори за оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС („Брекзит“). Подготовка на 

българското участие в заседанията на Европейския съвет по чл. 50 и на Съвет „Общи 

въпроси” по чл. 50  

В рамките на заседанията на Европейски съвет по чл. 50, Министерството на външните 

работи подготви участието на министър-председателя Бойко Борисов в заседанията на 23 

февруари, 23 март, 29 юни, 17 октомври, 25 ноември и 13 декември. Министерството на 
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външните работи осъществи цялостната координация по подготовката и провеждането на 

заседанията на Съвет „Общи въпроси“ по чл. 50, които се председателстваха от заместник 

министър-председателя и министър на външните работи г-жа Екатерина Захариева. Подготвени 

бяха следните заседания на Съвет „Общи въпроси” (СОВ): 29 януари, 27 февруари, 20 март, 14 

май, 26 юни, 20 юли, 18 септември, 16 октомври, 12 ноември и 19 ноември.  

При Българското председателство преговорите по излизането на Обединеното кралство от 

ЕС навлязоха в решителната си фаза. На 29 януари 2018 г. Съвет „Общи въпроси“ (член 50) прие 

директивите за преходния период, а през март 2018 г. беше постигнат значителен напредък по 

проекта на Споразумението за оттегляне и бяха приети Насоките на Европейския съвет за 

рамката на бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство. През м. юни Европейският 

съвет насърчи ускоряването на преговорите, включително и работата по политическата 

декларация за бъдещите отношения и призова институциите на ЕС и държавите членки да 

обърнат особено внимание на подготвеността при оттеглянето на страната от ЕС. Европейският 

съюз и Обединеното кралство договориха Споразумение за оттегляне на страната от ЕС, което 

беше одобрено от Европейския съвет (чл. 50) на 25 ноември 2018 г. 

България защитава единен подход и запазването на единството на ЕС в преговорите по 

Брекзит. Водещи принципи, отстоявани от страната ни, са  реципрочност и недискриминация в 

отношенията, като основен приоритет е защитата на правата на нашите граждани и на бизнеса. 

Министерството на външните работи продължи да работи усилено не само по въпросите на 

същинския преговорен процес, но и по подготовката на страната ни за оттеглянето на 

Обединеното кралство от ЕС при идентифицираните на национално ниво три възможни 

сценария: 1. оттегляне със споразумение и детайлна рамка на бъдещите отношения; 2. оттегляне 

със споразумение, но само с обща рамка, и 3. оттегляне без споразумение. Работна група № 37 

„Оттегляне на Обединеното кралство от ЕС“ към Съвета по европейски въпроси (СЕВ), чиято 

дейност се координира от Министерството на външните работи, проведе над 30 заседания в 

различен формат и разработи Рамкова позиция за бъдещите отношения между ЕС и 

Обединеното кралство. Проведени бяха и публични дискусии, в рамките на които бе 

представена позицията на България и обменени виждания по различни въпроси, свързани с 

Брекзит. Работната група разработи и План за действие за прилагане на Споразумението за 

оттегляне на Обединеното кралство от ЕС и План за действие за оттегляне на Обединеното 

кралства от ЕС без споразумение. Плановете предвиждат мерки в следните направления: 

законодателство, административни, координационни, обучителни и информационно 

разяснителни и др., и бяха  приети от МС на 30 януари 2019 г.  

Бъдеще на ЕС  

„Бъдещето на Европа и младите хора“ бе формулиран като първи приоритет в Програмата 

на Българското председателство на Съвета на ЕС. Младите хора бяха поставени в центъра на 

дебата за бъдещето на Европа, като усилията бяха насочени към засилване на активното 

гражданско и политическо участие на младото поколение в изграждането на едно сигурно, 

единно и мирно общество чрез зачитане на европейските ценности.  

На най-високо политическо ниво по време на Българското председателство европейските 

лидери проведоха два неформални дебата по бъдещето на Европа. На 23 февруари 2018 г. в 

Брюксел лидерите обмениха мнения по ключови за бъдещето на ЕС теми като следващия 

бюджет на ЕС (2021-2027 г.), институционалните въпроси, свързани със следващите избори за 

членове на ЕП, в това число състава на ЕП, идеята за транснационални листи и за водещи 

кандидати в процедурата за избор на председател на ЕК. На 16 май 2018 г. в рамките на вечерята 

преди Софийската среща на върха със Западните Балкани се проведе неформален дебат, който 
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бе посветен на технологичното обновление на европейската икономика чрез Дигиталния дневен 

ред и иновациите.  

Темата за бъдещето на Европа бе водеща и по време на неформалната среща на Генералните 

директори по европейските въпроси (22-23 януари 2018 г. в София), както и на Неформалното 

заседание на Работна група „Общи въпроси“ на 9-10 май 2018 г. в София. И основните 

заседания, и съпътстващите срещи от програмата на тези две събития бяха фокусирани върху 

възможностите за повече легитимност на европейския интеграционен проект и неговото 

приближаване до гражданите, чрез ефективни решения.  

През 2018 г. се проведоха граждански консултации в България като част от дебата за 

бъдещето на ЕС, провеждащ се в държавите членки на ЕС. България се включи в инициатива за 

провеждане на гражданските консултации, чиято цел е засилване на връзката с европейските 

граждани и отчитане на техните очаквания, желания и тревоги в европейския дневен ред. В 

страната бяха проведени редица граждански диалога с участието на европейски комисари и 

представители на българските институции. Те бяха насочени към различни целеви групи, 

включващи професионалисти, академичните среди и студенти, представители на бизнеса и 

синдикатите, местни власти и институции на централно ниво. Повече от 100 събития с над 3,000 

участници бяха проведени в София и други градове. В рамките на тези събития бяха 

дискутирани различни идеи и перспективи за бъдещето на ЕС. Специално внимание бе отделено 

на българските идеи за Европа. Гражданите поставиха своите въпроси, мнения и препоръки 

директно като част от аудиторията, онлайн чрез социални платформи или на хартия, попълвайки 

въпросника на Европейската комисия. Резултатите от социологическите проучвания, проведени 

по време на Българското председателство по въпроси, свързани с ЕС, също бяха взети под 

внимание при обобщаването на резултатите. 

В допълнение, на 19-20 септември 2018 г. в Залцбург се проведе неформална среща на 

държавните и правителствените ръководители на държавите-членки на ЕС, по време на която 

бяха обсъдени различни аспекти на вътрешната сигурност: външни граници, обмен на данни, 

съвместимост на системите, киберсигурност и превенция на радикализацията. Държавните и 

правителствените ръководители на държавите-членки на ЕС обсъдиха също така мерките за 

управление на миграцията и тяхното прилагане съгласно заключенията на Европейския съвет 

на 28-29 юни 2018 г. 

Многогодишна финансова рамка 2021-2027 г.  

Преговорите за следващия 7-годишен бюджет на ЕС са тясно свързани и с дебата за 

бъдещето на ЕС.  

Българското председателство осигури навременен и ефективен диалог по Многогодишната 

финансова рамка (МФР) за периода след 2020 г. На 9 март 2018 г. в София бе организирана 

Конференция на високо равнище, която даде възможност на държавите членки да обменят 

мнения преди публикуването на предложението на ЕК. В рамките на подготвителната работа 

преди представяне на предложението за следващата МФР бяха проведени редица срещи на ниво 

посланици на триото председателства, Генералния секретариат на Съвета и ЕК. Българското 

председателство, в сътрудничество със следващите председателства – Австрия и Румъния, 

своевременно активира специална работна група за МФР, която започна работа веднага след 

представяне на предложението на ЕК за МФР за периода 2021-2027 г. Предложението за 

следваща финансова рамка бе дискутирано за първи път от държавите членки на заседанието на 

Съвет „Общи въпроси“ на 14 май 2018 г. В периода до средата на месец юни 2018 г. бяха 

публикувани и редица секторни законодателни предложения за прилагане на отделните 

програми.  
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В преговорите по МФР България защитава постигането на навременно споразумение, което 

ще позволи прилагането на новите програми от първата година на следващия финансов период. 

В своята позиция отчитаме необходимостта от осигуряването на достатъчно средства за новите 

предизвикателства, като например в областта на сигурността, миграцията и отбраната, както и 

за намирането на баланс за постигането на дългосрочните политически приоритети на ЕС, като 

Кохезионната и Обща селскостопанска политика.  

Двустранни консултации по въпросите на ЕС  

В контекста на Българското председателство бяха проведени редица двустранни 

консултации, с оглед работен обмен на мнения по ключови теми на Българското 

председателство на Съвета на ЕС и съвместната програма на Триото Естония-България-Австрия 

– разширяване на ЕС, миграция, Многогодишна финансова рамка, бъдеще на ЕС, Брекзит и др.  

През целия отчетния период двустранните консултации по въпросите на Европейския съюз 

(на всички равнища) бяха част от дейностите, допринасящи по най-ефективен начин за 

реализиране на националните интереси по важни за страната въпроси. Европейската тематиката 

беше сред основните теми практически на всички срещи, проведени в и извън страната. МВнР 

допринасяше с аналитични, информационни и справочни материали по европейски въпроси за 

срещи и посещения на високо и най-високо равнище.  

 

Отчет за показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви)  
Политика за активна двустранна и многостранна 

дипломация, Програма № 8 „Европейска политика“ 

Мерна 

единица 

Целева 

стойност 

Отчет 

Показатели за изпълнение 

Подготовка и участие в заседания на Европейски съвет Брой 6 12 (в т.ч. Европейски 

съвет по чл. 50) 

Подготовка/участие на заседания на Съвет „Общи 

въпроси” 

Брой 12 19 (в т.ч. СОВ по чл. 50) 

Конференция в Брюксел, съпътстваща неформално 

заседание на РГ „Разширяване и страни, преговарящи за 

членство“ (COELA) и РГ „Западни Балкани“ (COWEB) 

Брой 1 1 

Заседание в България на РГ „Разширяване и страни, 

преговарящи за членство“ (COELA) 

Брой 1 1 

Подготовка/участие в секторни Съвети ЕС Брой 49 60 

Подготовка и участие в двустранни посещения и срещи на 

ниво комисар /член на правителство/ 

Брой 12 40 

Подготовка и участие във форуми по институционалната 

рамка на ЕС / договори на ЕС/ Брекзит/ 

Брой 48 52 

Двустранни и многостранни консултации на ниво 

генерален директор по европейските въпроси 

Брой 26 Консултациите са 

проведени на ниво 

директор  

Участия в заседания на работните органи на ЕС Брой 25 25 

Семинари по политики на ЕС Брой 10 10 

 

 

 Сътрудничество с европейски държави 

Приоритетните области на сътрудничеството с европейските държави (Австрия,  Германия, 

Унгария, Полша, Чехия, Словакия, Франция, Испания, Португалия, Италия, Малта, Белгия, 

Холандия, Люксембург, Великобритания, Ирландия Швеция, Финландия, Дания, Литва, 

Латвия, Естония, Норвегия, Швейцария, Лихтенщайн, Сан Марино, Монако, Андора, Ватикан, 
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които са страни-членки на ЕС и на ЕИП,  през отчетния период бяха: развитие на двустранните 

отношения и защита на интересите на България; провеждане на Председателството на България 

на Съвета на ЕС; утвърждаване на България като страна с устойчива и благоприятна 

икономическа и финансова среда и предпочитана дестинация за инвестиции и развиване на 

бизнес; укрепване образа на България като страна с дългогодишни традиции и значими 

постижения в сферата на науката, образованието и културата чрез задълбочаването на 

сътрудничество в тези области, разширяване на мрежата от двустранни стратегически 

партньорства, развитие на традиционните приятелски отношения с европейските държави. 

Полагани бяха последователни и целенасочени усилия за получаване на политическа и 

икономическа подкрепа по въпросите, представляващи интерес за страната ни, както и за 

ползване на опита на европейските държави за засилване на икономическото развитие на 

България. 

Основен фокус в сътрудничеството с наблюдаваните държави, които са ключови партньори 

на България в ЕС, бе провеждането на Председателството на България на Съвета на ЕС през 

2018 г., което се отрази в изключително голяма динамика и активен обмен, включително с 

държави от ЕС и ЕИП, с които през последните години отношенията не са били много активни. 

Преговорите за излизането на Великобритания от ЕС, защитата на националните и общите 

за ЕС приоритети, стремежът към запазване на единството на ЕС, както и дебатът за 

предефиниране на бъдещите отношения с Великобритания в двустранен план и в контекста на 

ЕС, бяха сред централните дискутирани въпроси с партньорите от ЕС, както и с 

Великобритания. 

 

Двустранни отношения с европейски страни 

МВнР подготви материали и оказа съдействие за провеждането на редица двустранни 

срещи, визити и участия в международни формати. Бяха осъществени работни срещи на всички 

нива, включително и на ниво министър на външните работи, по въпроси на двустранните 

отношения и във връзка с Председателството на България на Съвета на ЕС с Австрия, 

Великобритания Германия, Дания, Естония Испания, Исландия, Латвия, Литва, Малта, 

Нидерландия, Норвегия, Полша, Словакия, Унгария, Финландия, Франция, Чехия, Швеция, 

Швейцария и др.  

Беше поддържан постоянен контакт с дипломатическите представителства в държавите от 

компетенциите на дирекция „ДЕС“. През разглеждания период беше оказвано съдействие на 

други ведомства в контактите им с европейските партньори, подпомагано бе активното участие 

на нашата страна в рамките на регионални инициативи и формати като Смесените 

междуправителствени комисии с германските федерални провинции Бавария и Баден-

Вюртемберг, „Вишеградската четворка +”, Централноевропейската инициатива, Срещата на 

Групата „Арайолуш“, „16+1“, „Три морета“, „Един път, един пояс“, и др. 

 

Следват по-съществените събития от календара на двустранните визити и 

многостранни форуми през проследявания период: 

МВнР чрез своите ресорни дирекции, както и чрез дипломатическите представителства в 

съответните страни, беше подготвено и организирано осъществяването на посещенията и 

срещите на представителите на българските институции с хомолозите им. Тези срещи и визити 

допринасят за укрепване на двустранните контакти, което е основна предпоставка за 

реализиране на различни инициативи и насърчаване на двустранните отношения в областта на 

икономиката, туризма, културата и др.  
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На ниво „Президент“ могат да се отбележат: 

- Посещенията на Президента Румен Радев в Австрия (1 януари 2018 г.); в Белгия по повод 

началото на Българското Председателство на Съвета на ЕС (1 февруари 2018 г.); в Словашката 

република (19-20 юни 2018 г.), в рамките на което бяха подписани споразумения за 

сътрудничество между Техническите университети в София и Братислава, между УНСС и 

Икономическия университет в Братислава и между БТА и словашката осведомителна агенция 

ТАСР; във Великобритания (17-18 октомври  2018 г.);  

- Ответните визити в България на президента на Малта Мари-Луиз Колейро Прека (4-6 

февруари 2018 г.); на Федералния президент на Австрия, д-р Александер Ван дер Белен (май 

2018 г.); както и на президента на Полша Анджей Дуда (26-27 ноември 2018 г.); 

- Участия на Президента Румен Радев в многостранни формати: Неформална среща  на 

президентите на България,  Австрия, Румъния и конференция „Устойчиво развитие на 

Дунавския регион“ ( Русе, 3-5 май 2018 г.); Среща на държавните и правителствените 

ръководители на страните от Букурещкия формат (Б9) във Варшава (8 юни 2018 г.); XIV-та 

неформална среща на държавните глави от група „Арайолуш”, (Рига, Латвия 13-14 септември 

2018 г.), в рамките на която се състояха двустранни срещи с президента на Португалия Марсело 

Ребело де Соуза, с италианския президент Серджо Матарела, с германския президент д-р Франк- 

Валтер Щайнмайер; Двустранна среща на президента Румен Радев с президента на Франция 

Еманюел Макрон в рамките на Конференцията на държавните и правителствени ръководители 

на МОФ в Ереван, Армения ( 11-12 октомври 2018 г. ); Парижки форум за мир и мероприятията 

за възпоменание на стогодишнината от примирието в Първата световна война 1918 г. (10-13 

ноември 2018 г.); 24-та Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение 

на климата (COP24) в Катовице (2-3 декември 2018 г.), в рамките на която се състоя и среща на 

президента Румен Радев с федералния президент на Швейцария Ален Берсе;  

На ниво „Вицепрезидент“:  

- визити в Швейцария (25-28 март 2018 г.); във Франция (4-6 април 2018 г.); в Чехия и в 

Словакия (и Сърбия) във връзка с честванията в Микулчице (Чехия) на Деня на българската 

просвета, култура и писменост (17 – 19 май 2018 г.); както и в Словашката република за 

откриване на 70-тата юбилейна учебна година на българското СОУ “Христо Ботев” в 

Братислава, (17-19 септември 2018 г.); по повод отбелязването на Деня на българо-унгарското 

приятелство – 19 октомври в Унгария; 

На ниво „Премиер“:  

- Двустранни посещения: Посещение на министър-председателя Б. Борисов в Австрия, 

Шладминг (30 юни  2018 г.); 

- Ответни визити в България: Посещение на министър-председателя на Ирландия Лио 

Варадкар (5 януари 2018 г.); на канцлера Ангела Меркел, в рамките на което бяха подкрепени 

приоритетите на Българското председателство на СЕС, инициативата за среща ЕС-Турция, 

присъединяването на страната ни към Шенген и изграждането на газовия хъб „Балкан“ (20 

януари 2018 г.); на министър-председателя на Чешката република г-н Андрей Бабиш в България 

( 22 януари 2018 г.); на холандския министър-председател Марк Рюте в София.. (6 февруари 

2018 г.); на министър-председателя на Унгария Виктор Орбан. (19 февруари 2018г.); на 

федералния канцлер на Австрия Себастиан  Курц ( 15 март 2018 г.); на министър-председателя 

на Кралство Испания, Мариано Рахой (15 май 2018 г.)  

- Участия и срещи в многостранни формати: Световен икономически форум в Давос и 

проведени срещи с хомолози  (24-26 януари 2018 г. ); Годишен инвестиционен форум по 

Западните Балкани в Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), в рамките на 
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който бе проведена среща и с министъра на финансите Филип Хамънд и държавния секретар по 

Брекзит Дейвид Дейвис в Лондон (26 февруари 2018 г.); Участие в 54-та Мюнхенска 

конференция по сигурността (16-18 февруари 2018 г.); церемонията по връчване на наградата 

„Карл Велики“ на френския президент Еманюел Макрон в Аахен и среща с канцлера Меркел 

(10 май 2018 г.); Срещата на върха по Западните Балкани, организирана от Българското 

председателство на Съвета на ЕС в София – двустранни срещи с министър-председателя на 

Обединеното кралство Тереза Мей и с министър-председателя на Полша Матеуш Моравиецки 

(17 май 2018 г.); Посещение в Рим и Ватикана, за традиционното честване на празника на 

българската писменост, просвета и култура, като за първи път традиционните прояви бяха 

проведени съвместно с делегацията на Република Македония, водена от министър-

председателя Зоран Заев; (24-25 май 2018 г.); Седма среща на правителствените ръководители 

на Инициативата „16+1“в София (6-7 юли 2018 г.); Среща на върха за Западните Балкани в 

рамките на Берлинския процес в Лондон  (10 юли 2018 г.); Двустранна среща с министър-

председателя на Финландия Юха Сипила (7-9 ноември 2018 г.) и участие в конгреса на 

Европейската народна партия в Хелзинки; Заключителен форум ЕС-Африка, Австрия ( 18 

декември2018 г.); 

На ниво „Министър на външните работи“ 

През отчетния период заместник министър-председателят и министър на външните работи 

Екатерина Захариева осъществи работно посещение в Австрия, Виена (8-11 февруари 2018 г.) 

по покана на австрийския си колега д-р Карин Kнайсъли и във ФРГ за среща с федералния 

министър на външните работи Хайко Маас (02 юли 2018 г.). 

В България, министър Захариева прие за среща: министъра на външните работи на Полша 

Яцек Чапутович (15 януари 2018 г.); австрийския Федерален министър за Европа, интеграция 

и  външни работи д-р Карин Кнайсл (18 януари  2018 г.); министъра по европейските въпроси 

на Френската република Натали Лоазо (19 януари 2018 г.); министъра на външните работи и 

насърчаване на търговията на Р Малта Кармело Абела (5 февруари 2018 г.); делегация на 

Комисията по европейските въпроси на Германския Бундестаг, ръководена от председателя й 

Гунтер Крихбаум (09 март 2018г.); ръководителя на Федералния департамент за външни 

отношения на Швейцария, д-р Игнасио Касис (11 септември  2018 г.);  

Участия и разговори в многостранни формати: разговор с Дидие Рейндерс, заместник 

министър-председател и министър на външните работи и европейските въпроси на Белгия, в 

рамките на неформалния съвет „Гимних” в София (16 февруари 2018 г.); среща с Гудлаугур Тор 

Тордарсон, министър на външните работи на Исландия, в рамките на Срещата на министрите 

на външните работи на страните-членки на НАТО (Април 2018 г.); В рамките на Срещата на 

върха по Западните Балкани, бе проведена среща на заместник-министър председателя и 

министър на външните работи Екатерина Захариева с държавния министър за Европа и Америка 

на Обединеното Кралство сър Алън Дънкан (17 май 2018 г.); Участие в Среща на министрите 

на външните работи за Западните Балкани в рамките на Берлинския процес (Лондон, 9 юли 2018 

г.); Участие във втората по рода си Среща на министрите на външните работи от Централна и 

Източна Европа в Чивнинг, Кент, Великобритания, в рамките на която министър Захариева 

имаше разговори с държавния секретар на външните работи Джерами Хънт (14 октомври 2018 

г.); Среща с Ине Мари Ериксен Сьорайде, министър на външните работи  на Норвегия, в рамките 

на Срещата на министрите на външните работи на страните-членки на НАТО (Декември 2018 

г.); Среща на Вишеградската група във формат „V4+“ в Кейп Сунио, Гърция (10-11 май 2018 

г.); 

В рамките на отчетния период бяха подготвени и участията на ниво заместник-министър на 

външните работи, съответно:  
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- На зам.-министър Тодор Стоянов при участието му във форума „Европейски салон“ 

(Хесен, ФРГ / 15 – 16 март 2018 г.); откриване на откриване на Почетно консулство в гр. Санкт 

Пьолтен (Австрия, 23 април  2018 г.); среща със зам.-министъра на външните работи и 

международно сътрудничество на Италианската република, Гулиелмо Пики, по въпроси на 

двустранното сътрудничество (Рим, 7 ноември 2018 г.). Зам.-министър Т. Стоянов води и 

българската делегация за Срещата на министрите на външните работи на държавите членки на 

ЦЕИ в Сплит, на която бе подчертана пълната подкрепа за страните от Западните Балкани и 

Източното партньорство в техния стремеж към европейска интеграция чрез укрепване на 

регионалната политическа и икономическа стабилност (11 юни 2018 г.) и на Срещата на 

правителствените ръководители на държавите участнички в ЦЕИ в Загреб, на която бе 

подчертана важността на ЦЕИ като организация за трансфер на знания и опит към 

съседните и приятелски страни. (3-4 декември 2018 г.). 

- На зам.министър Георг Георгиев при посещение и среща по двустранни въпроси с 

ръководителя на делегацията на Швейцария в рамките на Министерската конференция по 

Афганистан ( Женева 27-28 ноември 2018 г.); 

- На зам.министър Юрий Щерк при участието му в честването на 100-годишнината на 

дипломатическите отношения между България и Полша и проведена среща със заместник-

министъра на външните работи на Полша Шимон Шинковски вел Сенк, по време на която бе 

направен преглед на двустранното сътрудничество и са засегнати въпроси на сътрудничеството 

в областта на международните организации и формати (5-8 декември 2018 г.). 

В отчетния период се състояха политически консултации на ниво генерален директор 

„Политически въпроси“ между министерствата на външните работи на България и Ирландия в 

София (21 ноември 2018 г.). Проведе се 8-та сесия на Смесената междуправителствена комисия 

„България - Баден-Вюртемберг“ в София (30-31 октомври 2018 г.), в рамките на която бяха 

подписани Съвместен протокол и Правилник за дейността на Комисията.   

През 2018 г. бе отбелязана 100-годишнината от установяването на дипломатически 

отношения между България и Полша, като по този повод бе валидирана илюстрована пощенска 

карта на церемония с участието на президентите на двете държави (27 ноември 2018 г.); 

По повод на официалното стартиране на програмите на Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство и на Норвежката програма в областта култура и 

опазване на околната среда заместник-министъра на културата Амелия Гешева посети  

Норвегия (май 2018 г.), с Ингвилд Стуб, държавен секретар в кабинета на министър-

председателя на Норвегия бе същия месец в България във връзка с отбелязване на 10 години от 

Финансовите механизми на ЕИП и Норвегия (2007-2017 г.) и подписване на споразумения за 

четири програми от новия период 2018-2021 г.; Проведени бяха заседание и неформална среща 

на Съвместния комитет на Двустранния фонд по Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм (НФМ) 

(септември, ноември 2018 г.), като бяха приети актуализиран Работен план в рамките ФМ на 

ЕИП и НФМ. 

В рамките на своята компетентност, МВнР участва и подпомогна с информация, 

координация и обезпечаване на логистика ( последното, реализирано от посолствата на 

Република България в съответните страни)  на външнополитическите участия на 

представителите на други институции, като за отчетния период може да се откроят: 

- Реализирането на среща в София на заместник министър- председателя Томислав Дончев 

с държавния министър в Държавното министерство на провинция Баден- Вюртемберг Тереза 

Шопер (18 октомври 2018 г.), както и на участието на вицепремиера в срещата на високо 

равнище „Приятели на Кохезията“ в Братислава ( 29 ноември 2018 г.). 
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- Участието на вицепремиера по икономическата и демографската политика Валери 

Симеонов в 28-ия Икономически форум в Криница (Полша), в рамките на което той имаше 

срещи с вицепремиера Б. Шидло, министъра на инвестициите и регионалното развитие Й. 

Квиечински и министъра на социалната политика Е. Рафалска (4-7 септември 2018 г.); По повод 

на Деня българо-унгарското приятелство – 19 октомври беше организирана визита на 

вицепремиера в Унгария и негови срещи с председателя на Комисията по външна политика в 

унгарския парламент Ж. Нимет, държавния секретар по малцинствените и църковните въпроси 

М. Шолтийс и говорителя на българското малцинство в унгарския парламент С. Варга (18-20 

октомври 2018 г.); 

- Визита на вицепремиера и министър на отбраната Красимир Каракачанов във Франция за 

среща с министъра на отбраната Натали Парли (Париж, 27 март 2018 г.) и разговора му с 

кардинал Валтер Каспер, Почетен председател на Папския съвет за насърчаване на единството 

на християните (София, 24-27 юни 2018 г.);  

- Работно посещение на министъра за Българското председателство на Съвета на ЕС Лиляна 

Павлова в Италия (Рим, 19 февруари 2018 г.); участие във Форум „China investment“ в Прага (15 

– 17 октомври 2018 г.); работно посещение в Рейкявик, Република Исландия (Ноември 2018 г.); 

- Работно посещение на министъра на финансите Вл.Горанов във ФРГ за среща с федерален 

министър на финансите Петер Алтмайер (15-16 януари 2018 г.); както и посещение на 

вицепрезидента и ръководител на Федералния департамент на финансите на Конфедерация 

Швейцария  Ули Маурер в София ( 5 януари 2018 г.);  

- Работно посещение на министъра на вътрешните работи Младен Маринов във ФРГ за 

среща с федералния министър на вътрешните работи Хорст Зеехофер (22-23 октомври 2018 г.) 

и посещение в София на ръководителя на Швейцарския Федерален департамент на полицията 

и правосъдието Симонета Сомаруга, в рамките на което беше подписано 

междуправителствено Споразумение за полицейско сътрудничество (25-26 януари 2018 г.); 

Посещение на федералния министър по конституционните въпроси, реформите, дерегулацията 

и правосъдието на Република Австрия д-р Йозеф Мозер в София за участие в срещата ЕС – 

САЩ по въпросите на правосъдието и вътрешния ред (21-22 май   2018 г.) 

- Участие на министъра на културата Боил Банов в Неформалната конференция на 

Министрите на културата в Давос, Швейцария (20-22 януари 2018 г.); визита в Австрия (12 юни 

2018 г.); посещения в Париж (юни 2018 г.) и (13-15 декември 2018 г. ); Откриване на българския 

щанд на панаира на книгата във Фрнакфурт (10-11 октомври 2018 г.); По време на посещението 

на италианския министър на културните ценности, културната дейност и туризма Алберто 

Бонисоли в София (19-20 юли 2018 г) бе обсъдено подписването на Протокол за предоставяне 

на помещения за нуждите на културните институти на двете страни, като 04.07.2018 г. МС на Р 

България одобри проект на Протокол № 26 между правителствата на България и Италия за 

предоставяне на помещения за ползване за нуждите на културните институти на двете страни, 

който е в процес на съгласуване; 

- Визита на министъра на труда и социалната политика Бисер Петков в Австрия (19-20 

юли  2018 г.); Кариерен форум „Австрийските фирми в България като работодател” (Виена, 24-

25 януари 2018 г.) с участието на заместник-министъра на труда и социалната политика Зорница 

Русинова; 

- Посещение на министъра правосъдието Цецка Цачева в Австрия ( 11-12 октомври 2018 г.); 

и във ФРГ – федерална провинция Бавария (Мюнхен, 10-11 септември 2018 г.); 

- Визита на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев в Словакия (21 май 

2018 г.)  и в Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН) Швейцария (22-23 август 

2018 г.); 
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- Посещение на министъра на околната среда и водите Нено Димов в централата на 

ЮНЕСКО (Париж, 17-18 юни 2018 г.); участие в Среща на министрите на околната среда във 

формат В4+ в Будапеща (20-21 юни 2018 г.) и във форум по Зелен растеж и устойчиво развитие 

на ОИСР (Париж, 28-29 ноември 2018 г. ); посещение в Полша (Варшава, 12-13 септември2018 

г.) и в Словашката република (30 септември – 01 октомври 2018 г.); 

- Официално посещение на министъра на икономиката Емил Караниколов в Италия в 

рамките на икономическия форум „България: индустриални партньорства и инвестиционни 

възможности", организиран от Конфиндустрия Италия с участие на италианския бизнес (18-21 

юни 2018 г.);  Участие в Среща на министрите на икономиката в рамките на инициативата 

Берлински процес във Виена (4 юли 2018); Икономически форум „България-Испания“ с участие 

на изпълнителните директори на Българска агенция за инвестиции, Изпълнителна агенция за 

насърчаване на малките и средните предприятия,  „Национална компания индустриални зони“ 

ЕАД; представители на 15 български фирми (Мадрид, 10-12 декември 2018 г.); Бизнес форум в 

Лисабон, организиран от Португалската търговско-промишлена камара (ПТПК) и посолството 

на РБ в Лисабон, с участието на Стамен Янев, изпълнителен директор на Българската агенция 

за инвестиции, като вследствие от форума е осъществено посещение в България на голяма 

бизнес-делегация от Северна Португалия, организирано от Търговската камара на Порто и 

ПТПК (15 окт. 2018 г.); 

- Българско участие в изложението „Зелена седмица“, на което през 2018 г. България бе 

страна-партньор (18-20 януари 2018 г.), като делегацията бе водена от г-н Румен Порожанов, 

министър на земеделието, храните и горите на Република България; участие на министър 

Порожанов в Световна среща по храните в Копенхаген, организирана от глобалното движение 

„По-добра храна за повече хора“ към МОСВ на Кралство Дания. (Август 2018 г.); 

- Посещение на министъра на туризма Николина Ангелкова за участие в Международното 

туристическо изложение World Travel Market 2018 в Лондон и провеждане на двустранни срещи 

(5-7 ноември 2018 г.) 

МВнР в рамките на своята компетентност оказа съдействие за организиране на посещение в 

София на Федералния главен прокурор към Федералния съд на Германия д-р Петер Франк (04 

– 06 юни 2018 г.) и на главния прокурор на Мюнхен Рейнхард Рьотеле (18-20 септември 2018 

г.); както и за официалните посещения на главния прокурор Сотир Цацаров в Италианската 

република (17-20 април 2018 г.), във Френската република (16-18 май 2018 г.), в Унгария (28 и 

29 май 2018 г.); 

През отчетния период активно бе и парламентарното сътрудничество, като сред 

множеството осъществени двустранни контакти, може да се откроят:  

- Участието на председателя на НС г-жа Цвета Караянчева в Конференция на 

председателите на парламенти на държавите-членки на ЕС в Талин (23-24 април 2018 г.), в 

проведените в рамките на форума срещи с председателя на Германския Бундестаг Волфганг 

Шойбле, с председателя на Националното събрание на Франция Франсоа дьо Рюжи и с 

председателя на Долната Камара на холандския парламент г-жа Калиджа Ариб; както и 

участието й в 138-та Асамблея на Интерпарламентарния съюз в Женева, Швейцария (23-27 март 

2018 г.) и срещата й с председателя на Националния съвет на Словашката република Андрей 

Данко; Г-жа Караянчева посети с ръководена от нея делегация Финландия (22-23 ноември 2018 

г.);  

- В България визита осъществи председателя на Камарата на депутатите на Чешката 

република Радек Вондарек (28 юни 2018 г.). 

- България бе представена на ниво зам.председател на НС в 20-тата конференция "Европа 

на Карпатите" в гр. Пшемишл (16-18 февруари 2018 г.); в Третата среща на председателите на 



97 

 

парламентите от ЦИЕ и честването на 550-годишнината на полския парламентаризъм във 

Варшава (11-13 юли 2018 г.); 5-та Среща на парламентаристите от държавите в Дунавския 

регион в Будапеща (4-5 октомври 2018 г.); На ниво заместник-председател на НС бяха 

проведени и срещи представители от Австрийския парламент и Европейския парламент  във 

Виена (18 септември 2018 г. ), а българска парламентарна делегация участва в 

"Интерпарламентарната конференция за стабилност, икономическа координация и управление 

на ЕС" (Виена, 16-18 септември 2018 г.);  

- Председателят на Комисията по външна политика в Народно събрание Джема Грозданова 

се срещна с френския посланик Ерик Льобедел  (22 февруари 2018 г.); както и с Лорд Хауъл, 

председател на Комисията по международни отношения на Камарата на лордовете, 

Обединеното Кралство, (София, 15-17 февруари 2018 г.); Участва във форум, организиран по 

линия на британската делегация на Интерпарламентарния съюз на тема Европейската 

перспектива на страните от Западните Балкани (9 -12 септември 2018 г.) и осъществи работно 

посещение в Унгария (12-13 ноември 2018 г. ).  

- Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ) посети 

ФРГ (Берлин, 11-12 октомври 2018 г.), а заместник председателят на КЕВКЕФ участва в 

Интерпарламентарна среща с представители на Комисията по европейските въпроси в шведския 

парламент (22 февруари 2018 г.).  

- Активни бяха групите за приятелство България-Швейцария; България-Ирландия; 

България-Дания; България-Швеция; България-Португалия; България-Полша; България-

Франция.  

Протоколни срещи и връчване на акредитивни писма 

През 2018 г. бяха проведени протоколни срещи с новоназначените посланици за Р България 

на Република Латвия (Н.Пр. г-н Едгарс Бондарс), на Португалия (Н. Пр. г-жа Елена Маргарида 

Резенде де Алмейда Коутиньо), на Конфедерация Швейцария( Н. Пр. Мюриел Берсе Коен),  на 

Република Австрия Н. ( Пр. Андреа Вике),  на Република Сан Марино  (Стефано Столфи). 

Консулски представителства на Република България 

През 2018 г. с РМС № 868 от 29.11.2018 г. бе повишаван класа на Консулството на Република 

България във Федерална република Германия, със седалище във Франкфурт на Майн, в 

Генерално консулство.  

Почетни консули 

През 2018 г. бяха финализирани процедурите за: 

- промяна на класа: на консулството на Унгария във Варна в Генерално консулство, 

ръководено от почетно консулско длъжностно лице (РМС № 330 от 21.05.2018 г.); на почетното 

консулско длъжностно лице на Р Малта в България, г-н Борислав Боянов, в генерално почетно 

консулско длъжностно лице; на почетното консулско длъжностно лице на Р България в 

Кралство Белгия, Вили Ван Импе, в генерално почетно консулско длъжностно лице и промяна 

на консулския окръг, обхващащ Регион Фландрия (РМС № 442 от 29 юни 2018 г.);  

- откриване на консулство на Р Полша в гр. Несебър, ръководено от почетно консулско 

длъжностно лице (РМС №115 от 22.02.2018 г.); на консулство на Р Сан Марино със седалище в 

гр. Пловдив и назначаване на г-жа Елена Стефанова за почетен консул; 

- откриване на консулство на Р България в Краков, ръководено от почетно консулско 

длъжностно лице (РМС № 860 от 29.11.2018 г.) и на Почетно консулство в Естония, със 

седалище в гр. Талин.  
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Процедури по награждаване 

- Награждаване на президента на Малта, Мари-Луиз Колейро Прека, с орден Св. Св. Кирил 

и Методий“ с огърлие за значителните й заслуги за развитие на двустранните отношения; 

- Награждаване  на посланиците на Полша, Н. Пр. Кшищоф Краевски и на Австрия Н. Пр. 

Роланд Хаузер  с орден „Стара планина” – І-ва степен; на посланика на Малта, Н.Пр. Лино 

Бианко с орден „Мадарски конник“ във връзка с приключване на мандатите им в България и за 

заслугите им в развитието на двустранното сътрудничество; 

- Награждаване на френския гражданин, проф. д-р Жак Манян, с орден „Св. Св. Кирил и 

Методий“ - І-ва степен за неговия особен принос в образованието и квалификацията на 

български лекари в областта на оториноларингологията. 

 

 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Ползи/ефекти  Целева стойност 

Показатели за изпълнение Мерна единица 
Прогноза 

2018 

Отчет 

2018 

Подготвени двустранни посещения и срещи на най-високо и високо 

ниво /президент, вицепрезидент, председател на парламент, 

министър-председател с държави-членки на ЕС и други европейски 

държави 

Брой 

 
47 52 

Подготвени посещения и срещи на ниво министър на външните 

работи с държави-членки на ЕС и други европейски държави 
Брой 26 25 

Подготвени посещения на ниво министър-председатели на 

провинции/региони с държави-членки на ЕС и други европейски 

държави 

Брой 4 3 

Двустранни политически консултации с МВнР на съответните в 

държави-членки на ЕС и други европейски държави 
Брой 37 56 

Подготвени и проведени заседания на смесени комисии за 

двустранно сътрудничество с държави или провинции/региони с в 

държави-членки на ЕС и други европейски държави 

Брой 3 1 

Съдействие за подписване на двустранни спогодби (в т.ч. за културно 

сътрудничество) с  държави-членки на ЕС и други европейски 

държави 

Брой 5 6 

Проведени със съдействието на дипломатическата служба 

конференции, бизнес-форуми и други мероприятия за насърчаване на 

двустранните икономическите отношения с  държави-членки на ЕС и 

други европейски държави 

Брой 5 27 

Участие в организирането на крупни чествания за популяризиране на 

България и за развитие на културно сътрудничество в държави-

членки на ЕС и други европейски държави 

Брой 52 74 

Сключени двустранни междуправителствени споразумения с 

държави-членки на ЕС и други европейски държави 

Брой 

 
9  

Почетни консули в държави-членки на ЕС и други европейски 

държави 
Брой 18 9 

Двустранни политически консултации с МВнР на съответните 

държави с европейски страни и/или държави-членки на ЕС по 

международноправни въпроси 

Брой 27  
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 Сътрудничество в Югоизточна Европа (ЮИЕ) 

 

През 2018 г. Република България задълбочи двустранните си политически, икономически и 

културни отношения със страните от Югоизточна Европа, посредством множество осъществени 

посещения и срещи на най-високо и високо равнище, подготовка и провеждане на регионални 

срещи, конференции и форуми, динамично секторно сътрудничество. Българското 

председателство на Съвета на ЕС върна в дневния ред на ЕС темата за европейската перспектива 

и свързаност на страните от Западните Балкани. Централно място сред ключовите политически 

събития на 2018 г. бе участието на партньорите ни от Западните Балкани в Неформалната среща 

на министрите на външните работи на ЕС (Гимних) на 16 февруари в София и в Срещата на 

върха ЕС – Западни Балкани на 17 май в София. Приетата Софийска декларация потвърди 

европейската перспектива на региона, както и индивидуалния подход, основаващ се на 

изпълнението на съответните критерии. В приложения към декларацията Приоритетен дневен 

ред са предвидени редица конкретни мерки за засилено сътрудничество в различни области като 

върховенство на закона, добро управление, сигурност и миграция, социално-икономическо 

развитие, свързаност и цифровизация, добросъседски отношения. Българската държава работи 

активно по всички водещи инициативи, заложени в Софийския приоритетен дневен ред, 

посредством изпълнението на различни съвместни проекти, включително чрез споделяне на 

опита си по присъединителния процес. Председателството на Съвета на ЕС утвърди позициите 

на страната ни като член на политически и икономически интегриран ЕС, както и допринесе за 

нарастване на ролята ни в международните отношения. 

През изминалия период бяха осъществени множество срещи на експертно, високо и най-

високо равнище на двустранно и регионално ниво, включително в рамките на различни 

международни формати като Лидерската среща ЕС – Турция във Варна на 26 март, Срещите на 

върха във формата България-Гърция-Румъния-Сърбия, Срещата на министрите на външните 

работи във формата България, Гърция, Албания и Република Македония и във формат България, 

Гърция и Румъния, Срещата на върха на Инициативата „16+1“ на 7 юли в София, Срещата на 

върха в Лондон в рамките на инициативата „Берлински процес“ и др. 

Активната външна политика на страната ни в Югоизточна Европа през 2018 г. допринесе за 

развитие и задълбочаване на сътрудничеството в региона. Последователното изпълнение на 

националните ни цели спомогна за постигане на траен мир, сигурност и стабилност, за 

икономическото развитие и растеж, както и за утвърждаване на демократичните ценности в 

региона. 

Политическият диалог беше интензивен на високо и най-високо равнище.  

РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ 

Разменени бяха визити на ниво президент, съответно официално посещение на Румен Радев 

в Сърбия (21-22 юни 2018 г.) и ответно на Александър Вучич в София (23.02.2018 г.);  

На 17 май 2018 г. президентът на Република Сърбия Александър Вучич взе участие в 

Срещата на върха ЕС – ЗБ в София, като в рамките на срещата бе подписана  Съвместна 

декларация относно изграждането на газов интерконектор България – Сърбия. 

От 10 до 12 септември 2018 г. на официално посещение в България бе парламентарна 

делегация, водена от председателя на сръбския парламент Мая Гойкович; 

На 14 юни 2018 г. в Белград се проведе тристранна среща Сърбия-България-Унгария по 

въпросите на енергетиката; На 19 март 2018 г. в Ниш се проведе бизнес форум „Сърбия – 

България 2018“; 

 



100 

 

ЧЕРНА ГОРА 

Официални посещения в Черна гора имаха министър-председателят Бойко Борисов (2-3 

септември 2018 г.) и парламентарна делегация, водена от председателя на -НС Цвета Караянчева 

(7-9.10.2018).  

В България на официално посещение бяха президентът на Черна гора Филип Вуянович (14-

15 януари 2018 г.) и министърът на външните работи на Черна гора Сърджан Дарманович (2-4 

април 2018 г.) 

РЕПУБЛИКА КОСОВО 

На 17 май 2018 г. президентът на Република Косово Хашим Тачи взе участие в Срещата на 

върха ЕС – ЗБ в София; 

На 16 април 2018 г. бе организирано официално посещение в Република Косово на 

министър-председателя Бойко Борисов, а на 20 април 2018 г. в София бе първият вицепремиер 

и министър на външните работи на Република Косово Беджет Пацоли; 

Абедин Хасани бе назначен за почетен консул на България в Косово с консулски окръг, 

обхващащ общините Призрен, Драгаш, Сухарека и Мамуша (8 октомври 2018 г.) , а на 4 април 

2018 г. приключи процедурата по назначаване на Пламен Копчев за почетен консул на Косово 

в България с консулски окръг, обхващащ цялата страна. 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ 

Разменени бяха официални визити на ниво президент, съответно на 16-17 февруари 2018 г. 

президентът Румен Радев бе в Република Северна Македония, а на 14-15 юни 2018 г. неговият 

колега Георге Иванов посети Република България; 

На 24 май 2018 г. се осъществи съвместно посещение във Ватикана на министър-

председателя Бойко Борисов и министър-председателя Зоран Заев по повод традиционната 

аудиенция за Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост; 

Срещи на министъра на външните работи Екатерина Захариева с колегата й Никола 

Димитров по време на откриването на съвместния музикален фестивал „One Love Tour” в 

Скопие и София; 

На 14 февруари 2018 г. – официално посещение на министъра на външните работи на 

Република Северна Македония Никола Димитров в София за размяна на ратификационните 

инструменти и влизане в сила на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество; 

На 9 ноември 2018 г. в София се състоя среща между министъра на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията на Република България и министъра на 

информационното общество и администрацията на Република Северна Македония; 

На 20 април 2018 г. бе проведена среща между двамата министри на земеделието.   

През 2018 г. бяха осъществени три срещи (2-3 юли 2018 г. в София, 4-5 октомври 2018 г. в 

Скопие, 29-30 ноември 2018 г. в София) на Съвместната междуправителствена комисия по чл. 

12 от Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество междудвете страни; 

На 18 май 2018 г. в София бе подписан Меморандум за разбирателство между 

министерствата на енергеитката за обединение на електроенергийните пазари „Ден напред”. 

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

На 12-13 април 2018 г., по покана на министър-председателя на Република България Бойко 

Борисов, официално посещение в България осъществи председателя на Съвета на министрите 

на Босна и Херцеговина Денис Звиздич; 
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На 9 и 10 април 2018 г. министър-председателят на Република България Бойко Борисов 

посети Босна и Херцеговина и участва в откриването на XXI Международен икономически 

панаир в Мостар. В рамките на посещението бе проведена двустранна среща с хърватския член 

на Председателството на Босна и Херцеговина Драган Чович; 

На 5 юли 2018 г. министър-председателят на Република България Бойко Борисов бе отличен 

на официална церемония в Сараево по време на Международния бизнес форум със „Златен 

плакет – Европейска личност на годината” от Агенцията за избор и представяне на 

ръководители от Босна и Херцеговина, Централна и Югоизточна Европа. В рамките на 

посещението бе проведена двустранна среща с председателя на Съвета на министрите на Босна 

и Херцеговина Денис Звиздич; 

На 16 март 2018 г. заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър 

на външните работи Екатерина Захариева участва в Среща на министрите на външните работи 

на страните от Западните Балкани. В рамките на форума се проведе среща с министъра на 

външните работи на Босна и Херцеговина Игор Църнадак; 

В периода 3-5 април 2018 г. делегация от Министерство на културата на Република 

България, начело с министър Боил Банов, посети Сараево за участие в Среща на Съвета на 

министрите на културата от ЮИЕ (CoMoCoSEE). В рамките на форума българското 

Министерство на културата пое домакинството на формата през следващата година; 

РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ 

На 1 март 2018 г. албанският министър-председател Еди Рама осъществи посещение в София 

в рамките на срещата на държавните и правителствените ръководители на страните от 

Западните Балкани; 

На 3-4 юни 2018 г. бе осъществено работно посещение на министър-председателя на 

Република България Бойко Борисов в Република Албания във връзка с участие във второто 

издание на форума „Акаба“, посветен на сътрудничеството в борбата срещу насилствения 

екстремизъм и радикализация в държавите от Западните Балкани, както и в международна 

конференция посветена на борбата срещу насилствения екстремизъм; 

На 15-16 февруари 2018 г. бяха осъществени срещи на министъра за Европа и външните 

работи Дитмир Бушати и на председателя на Комисията по външна политика в албанския 

парламент Мими Кодели със заместник министър-председателя по правосъдната реформа и 

министър на външните работи Екатерина Захариева в рамките на Неформалната среща на 

министрите на външните работи (Гимних) в София; 

На 3-4 май 2018 г. бе осъществена среща на заместник министър-председателя по 

правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева с албанския 

министър за Европа и външните работи Дитмир Бушати в рамките на третата министерска 

среща в рамките на четиристранния формат Република България – Република Гърция – 

Република Албания – Република Македония в Солун. 

РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ 

На 9 юли 2018 г. бе осъществено посещение на президента на Република България Румен 

Радев в Република Турция по повод встъпването в длъжност на избрания за втори път президент 

на страната Реджеп Тайип Ердоган; 

На 9 октомври 2018 г. председателят на НС Цвета Караянчева проведе двустранна среща с 

председателя на парламента на Република Турция Бинали Йълдъръм в рамките на Третата 

среща на председателите на парламентите на страните от Евразия; 

На 15 септември 2018 г. вицепрезидентът Илиана Йотова посети Одрин за участие в 

тържественото отбелязване на десетата годишнина от реставрирането на БПЦ „Св. св. 
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Константин и Елена“ и откриване на читалището в БПЦ „Св. Георги“. В рамките на 

посещението г-жа Йотова проведе срещи с областния управител на Одрин Гюнай Йоздемир, 

кмета на Одрин Реджеп Гюркан и с изселнически дружества от региона; 

На 7 януари 2018 г. министър-председателят на Република България Бойко Борисов 

осъществи посещение в Република Турция. Той взе участие в официалното откриване след 

реставрация на българския храм „Свети Стефан” в Истанбул, като по време на визитата проведе 

срещи с президента на Република Турция Реджеп Тайип Ердоган и с министър-председателя 

Бинали Йълдъръм; 

На 26 март 2018 г. във Варна министър-председателят Бойко Борисов проведе двустранна 

среща с президента на Република Турция Реджеп Тайип Ердоган в рамките на Лидерската среща 

ЕС – Турция; 

На 12 юни 2018 г. в Измир, министър-председателят на Република България Бойко Борисов 

осъществи среща с тогавашния министър-председател на Република Турция Бинали Йълдъръм; 

На 26 март 2018 г. министърът на Българското председателство на Съвета на ЕС Лиляна 

Павлова проведе среща с министъра по въпросите на ЕС на Република Турция и главен 

преговарящ с ЕС Йомер Челик в рамките на Лидерската среща ЕС – Турция, проведена във 

Варна; 

На 7 февруари 2018 г. министърът на икономиката на Република Турция Нихат Зейбекчи 

осъществи посещение в България по покана на министъра на икономиката на Република България 

Емил Караниколов; 

На 18 януари 2018 г. по покана на вътрешния министър на Република България Младен 

Маринов, работно посещение осъществи министърът на вътрешните работи на Република 

Турция Сюлейман Сойлу; 

На 19 ноември 2018 г. в София на официално посещение бе министърът на търговията на 

Република Турция Рухсар Пекджан, във връзка с провеждането на Българо-турски бизнес 

форум. В рамките на програмата бяха проведени срещи с министър-председателя Бойко 

Борисов, министъра на икономиката Емил Караниколов и министъра на финансите Владислав 

Горанов; 

На 14 ноември 2018 г. в София бе проведена Първата сесия на смесената българо-турска 

комисия по туризъм с участието на заместник-министъра на културата и туризма на Република 

Турция Йомер Аръсой и министъра на туризма на Република България Николина Ангелкова. 

РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ 

На 3-4 април 2018 г. бе осъществено официално посещение на президента на Република 

Хърватия Колинда Грабар-Китарович в Република България; 

На 26 май 2018 г. министър-председателят на Република България Бойко Борисов осъществи 

работно посещение в Република Хърватия, в рамките на което бе открит паметник на Иван 

Вазов в на т.нар. Алея на поетите в Загребския парк Бундек; 

Заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните 

работи Екатерина Захариева взе участие в „Дубровник форум 2018“ (31.08-1.09.2018 г.) 

На 18 януари 2019 г. МС взе решение за откриване на почетно консулство на Република 

България в Република Хърватия, ръководено от Здравко Плазонич със седалище в гр. Сплит и с 

консулски окръг, обхващащ територията на Личко-сенска, Задарска, Шибенско-книнска и 

Сплитско-далматинска области; 

На 4 юни 2018 г., в Загреб бе подписана Програма за сътрудничество между Министерството 

на образованието и науката на Република България и Министерството на науката и 
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образованието на Република Хърватия в областта на науката и образованието за периода 2018 – 

2021 г.; 

На 5 ноември 2018 г. министърът за Българското председателство на Съвета на Европейския 

съюз 2018 г. Лиляна Павлова бе на работно посещение в Загреб с цел споделяне на българския 

опит от изминалото Председателство на Съвета на ЕС. 

РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ 

На 25-26 март 2018 г. бе осъществено официално посещение на президента на Република 

Словения Борут Пахор в Република България; 

На 25-26 октомври 2018 г. министърът на външните работи на Република Словения Миро 

Церар осъществи официално посещение в Република България, в рамките на което бе открито 

Посолството на Република Словения в София. 

РУМЪНИЯ 

На 17-18 септември 2018 г. бе осъществено официално посещение на президента на 

Република България Румен Радев в Румъния за участие в срещата на върха по инициативата 

„Три морета“; 

На 4 май 2018г. в гр. Русе се проведе неформална среща на президентите на Република 

България, Република Австрия и Румъния; 

На 24 април 2018г. в Букурещ бе организирана среща между министър-председателите 

Бойко Борисов и Виорика Данчила в рамките на консултациите на високо равнище между 

министър-председателите на България, Гърция, Румъния и президента на Сърбия; 

На 12-14 март 2018г. бе осъществено посещение на заместник-министър председателя по 

обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов за участие в 

среща на министрите на отбраната на държавите от формат Б 9 в Букурещ; 

На 12 март 2018 г. в Букурещ бе осъществена Тристранна среща на министрите на външните 

работи на България, Гърция и Румъния; 

На 19 юли 2018 г. бе осъществено посещение на министъра за Българското председателство 

на Съвета на ЕС Лиляна Павлова. 

РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ 

В периода 1-4 март 2018 г. министър-председателят Бойко Борисов взе участие в III 

Делфийски икономически форум, а на 15-16 ноември 2018 г. – в III Солунска среща на върха; 

На 3-4 май 2018 г. и на 22-23 ноември в Солун заместник министър-председателят по 

правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева взе участие в 

четиристранната среща между министрите на външните работи на България, Гърция, Албания 

и Република Македония. 

На 17 май 2018 г. министър-председателят на Гърция Алексис Ципрас взе участие в Срещата 

на върха ЕС – ЗБ в София; На 16 февруари 2018 г. министърът на външните работи Никос 

Кодзиас взе участие в Неформалната среща на министрите на външните работи (Гимних).  

На 4 юли 2018 г. в Солун се проведе Среща на върха във формата България-Гърция-Румъния-

Сърбия;  

 

РЕПУБЛИКА КИПЪР 

На 17 май 2018 г президентът на Република Кипър Никос Анастасиадис взе участие в 

Срещата на върха ЕС-Западни Балкани в София, а на 16 февруари 2018 г. министърът на 
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външните работи Йоанис Касулидис участва в Неформалната среща на министрите на външните 

работи на ЕС (Гимних) в София. 

Сътрудничество в Югоизточна Европа (ЮИЕ) – Регионално сътрудничество 

Паралелно с успешното Председателство на Съвета на ЕС България продължи активната си 

политика в областта на многостранните формати в регионален план. 

През 2018 г. бе даден силен тласък на политическия диалог в сферата на регионалното 

сътрудничество чрез участието на България в няколко срещи на важни регионални форуми – 

Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ), Организацията за 

Черноморско икономическо сътрудничество (ЧИС), процеса „Бърдо-Бриони“ и формата 

„V4+B4+“.  

По време на Срещата на върха на страните участнички в ПСЮИЕ в Словения (23-24 април 

2018 г.) бяха постигнати важни резултати – компромис относно следващото ротационно 

председателство на ПСЮИЕ и намиране на формула за следващото председателство на Съвета 

за регионално сътрудничество. 

България продължи да придава голямо значение на сътрудничеството в рамките на ЧИС и 

да участва активно в срещите на Съвета на министрите на външните работи, Комитета на 

старшите служители, работните групи и в други форуми, организирани от ротационните 

председателства на Армения и Азербайджан. През месец май 2018 г. председателят на 

Народното събрание г-жа Цвета Караянчева взе участие в Срещата на върха за отбелязване на 

25-та годишнина от основаването на Парламентарната асамблея на Черноморското 

икономическо сътрудничество (ПАЧИС). В започналата подготовка за поемане на 

ротационното председателство на ЧИС България акцентира върху повишаването на 

ефективността на Организацията, подкрепата за нейния Икономически дневен ред, 

утвърждаването на ролята на ЧИС като активен и надежден партньор на регионално и глобално 

ниво, засилването на взаимодействието с други международни организации и инициативи и 

запазването на важното място на Черноморския регион в дневния ред на ЕС.  

През годината България имаше водеща роля за реализирането на срещите по многостранния 

формат България-Румъния-Гърция на ниво министър-председатели с участието на 

президента на Сърбия (месец април 2018 г. в Букурещ, месец юли 2018 г. в Солун, месец 

ноември 2018 г. във Варна и месец декември 2018 г. в Белград).  

Страната ни участва и в провеждането на Срещата на високо равнище от процеса „Бърдо-

Бриони“ през месец април 2018 г. в Скопие, в Десетата среща на министрите на външните 

работи на България, Гърция и Румъния през месец март в Букурещ, в Третата среща на 

министрите на външните, вътрешните работи и енергетиката на България, Гърция, 

Албания и Република Македония в Солун през месец май 2018 г., както и във Втората 

министерска среща във формата „Вишеград-4 плюс“ и „Балкани-4 плюс“ в Атина (Сунио) 

през месец май 2018 г. Всичко това допринесе за по-нататъшното утвърждаване на България 

като важен фактор в развитието на регионалните отношения и сътрудничество. 

Регионални форуми и формати 

- Участие на министър-председателя Бойко Борисов в заключителната среща на върха на 

Словенското председателство на ПСЮИЕ, 23-24 април 2018 г., Бърдо при Краню, Словения; 

- Участие на заместник-министър Емилия Кралева в рамките на Срещата на министрите на 

външните работи на страните-участнички в ПСЮИЕ, 23-24 април 2018 г., Бърдо при Краню, 

Словения и в в Неформалната среща на министрите на външните работи на страните-

участнички в ПСЮИЕ на 5 септември 2018 г., в Баня Лука, Босна и Херцеговина; 
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- Участие на представители на МВНР в срещата на Комитета на политическите директори 

на ПСЮИЕ“, 31 януари 2018г., Любляна и в срещата на политическите директори на страните-

участнички в ПСЮИЕ, 23-24 април 2018 г., Бърдо при Краню, Словения; 

- Участие на зам.-министър Емилия Кралева в 39-та среща на Съвета на министрите на 

външните работи на страните-участнички в ЧИС, 14 декември 2018 г., Баку, Азербайджан; 

- Обезпечено бе българското участие в 38-та среща на Съвета на министрите на външните 

работи на страните-членки на ОЧИС (27 юни 2018 г. Ереван, Армения), в среща на Комитета на 

старшите служители на страните-членки на ОЧИС (24 януари 2018 г., Истанбул), в среща на 

Комитета на старшите служители на страните-членки на ОЧИС (26-27 април 2018 г., Истанбул), 

в заседание на Комитета на старшите служители на ОЧИС (25-26 юни, Ереван); в Комитета на 

старшите служители на страните-членки на ОЧИС ( Истанбул, Турция 11-12 юли 2018 г.), в 

среща на комитета на старшите служители (31 октомври-1 ноември 2018 г., Истанбул, Турция), 

в Комитета на старшите служители на страните-членки на ОЧИС (12-13 декември 2018 г. Баку, 

Азербайджан); 

- Участие на представител на МВнР в трите срещи на Борда на Съвета за регионално 

сътрудничество през 2018 г.  

- Участие в среща на Борда на Международния център за черноморски изследвания 

(МЦЧИ), ноември 2018 г. 

 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Ползи/ефекти  Целева стойност 

Показатели за изпълнение Мерна единица 
Прогноза 

2018 

Отчет 

2018 

Почетни консули в страните от ЮИЕ 
брой 

5 4 

Подготвени двустранни посещения и срещи на най-високо и високо 

ниво /Президент, Председател на Народно събрание, Министър-

председател/ в държави от ЮИЕ 

брой 

29 33 

Подготвени двустранни посещения и срещи на ниво министър на 

външните работи или друг член на правителството в страни от ЮИЕ 

брой 
55 56 

Двустранни политически консултации с МВнР в страни от ЮИЕ 
брой 

17 2 

Двустранни срещи със страните от ЮИЕ по въпроси на двустранното 

сътрудничество 

брой 
12 14 

Сключени двустранни междуправителствени споразумения в страни 

от ЮИЕ 

брой  
33 13 

Подготвени и проведени заседания на смесени комисии за 

двустранно сътрудничество със страните от ЮИЕ 

брой 
7 5 

Подготвени и проведени участия в регионални срещи на най-високо 

и високо ниво /Президент, Председател на Народното събрание, 

Министър-председател/ в страни от ЮИЕ 

брой 

22 33 

Подготвени и проведени участия в регионални срещи на ниво 

министър на външните работи или друг член на правителството в 

страни от ЮИЕ 

брой 

12 22 

Подготвени и проведени международни конференции по развитие на 

регионалното сътрудничество в страни от ЮИЕ 

брой 
23 15 

Тристранни срещи на ниво министър на външните работи със страни 

от ЮИЕ 

брой 
2 2 

Тристранни срещи на ниво министър-председател със страни от 

ЮИЕ 

брой 
2 0 
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Съвместни заседания на правителствата на България и Гърция 
брой 

1 0 

Съвместни заседания на правителствата на България и Турция 
брой 

1 0 

Съвместни заседания на правителствата на България и Сърбия 
брой 

1 0 

Съвместни заседания на правителствата на България и Румъния 
брой 

1 0 

Заседания на Смесената комисия по нерешените въпроси в 

двустранните отношения между Република България и Република 

Турция 

брой 

1 0 

Заседания на Смесените комитети за наблюдения на Програмите за 

трансгранично сътрудничество (България-Сърбия; България-Турция, 

България-Румъния, България-Р Македония и България-Гърция) 

брой 

10 10 

Заседания на Българо-турска експертна група по изпълнение на 

договореностите от Съвместната декларация на министъра на 

околната среда и водите на Република България и на министъра на 

горите и водните ресурси на Република Турция, подписана на 20 

март 2012 г. 

брой 

1 0 

В рамките на ПСЮИЕ на най-високо равнище (Президент и 

Министър на външните работи) 

брой 
4 3 

Участие в срещи на ниво директори на териториалните дирекции в 

страните-участнички в ПСЮИЕ 

брой 
4 2 

Участие на министъра на външните работи в срещите на Съвета на 

външните министри на ЧИС 

брой 
2 2 

Участие в срещи на ниво старши служители на страните-членки на 

ЧИС 

брой 
6 6 

Участие в срещи на Борда на Съвета за регионално сътрудничество 

/СРС/ 

брой 
4 3 

Участие в срещи на Борда на Международния  център за 

черноморски изследвания /МЦЧИ/ 

брой 
1 1 

Консултации във формат „Тройка” на ПСЮИЕ и СРС 
брой  

- 

Забележка: Във връзка с неизпълнението на три от показателите (двустранни политически консултации с 

МВнР в страни от ЮИЕ, сключени двустранни междуправителствени споразумения в страни от ЮИЕ, 

съвместни заседания на правителствата), следва да се отбележи, че това се дължи единствено и само на 

свръхнатовареността по време на Българското председателство на Съвета на ЕС и огромния брой срещи на най-

високо и високо ниво. 

 

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

програмата 

- Липса на консенсус, политическа воля или заинтересованост сред държавите-членки на 

ЕС по отношение на дискусията и напредъка за постигане на договореност по конкретни 

въпроси и проблеми, разработвани по линия на съответните международни организации и за 

конкретни страни и региони; 

- Политически кризи, промени в политическата конфигурация и в ръководството на отделни 

държави в резултат на редовни или предсрочни парламентарни избори, които могат да доведат до 

забавяне или отлагане за по-късен период на договорени посещения и срещи на най-високо и 

високо политическо равнище или до забавяне на реализирането на някои инициативи или 

договорености. 
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Информация за наличността и качеството на данните 

- Отчетите за дейността на МВнР и задграничните представителства; 

- Доклади и информации от двустранни посещения и форуми на регионални организации. 

- Доклади и данни от заседания на институциите на ЕС и органите на Съвета на ЕС.  

Отговорност за изпълнението на програмата 

Съгл. Заповед на министъра на външните работи - № 95-00-98/12.02.2018 г.  
 

Отчет на разходите по бюджетна програма 1100.03.04 „Европейска политика” 
 

№ 
1100.03.04 - Бюджетна програма „Европейска политика“ 

Закон                 
Уточнен 

план 
Отчет  

(в лева) 

І. Общо ведомствени разходи: 312 000 312 000 116 221 

     Персонал 0 0 0 

     Издръжка 312 000 312 000 116 221 

     Капиталови разходи 0 0 0 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 312 000 312 000 116 221 

     Персонал   0 0 

     Издръжка 312 000 312 000 116 221 

     Капиталови разходи   0 0 

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

     Персонал       

     Издръжка       

     Капиталови разходи       

ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета  0 0 0 

          

ІІІ. 
Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за 

средства от ЕС 
0 0 0 

          

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

          

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

          

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 312 000 312 000 116 221 

  Численост на щатния персонал       

  Численост на извънщатния персонал       

 

 

Програма № 9 „Визова политика и управление на кризи” 

 

Степен на изпълнение за заложените в програмата цели 

С изпълнението на дейностите по програма 9 се цели реализирането водещите 

външнополитически приоритети, насочени към защита на интересите на българските граждани 

и българските общности в чужбина, и предоставяне на качествени консулски услуги. През 2018 

г. продължиха усилията за постигане на основните цели на тази програма - да се изгради 

необходимата инфраструктура и материална среда, да продължи повишаването на 
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квалификацията и обучението на консулски служители и да се изготвят съответните нормативни 

и административни документи, които да съответстват на изискванията за присъединяване към 

Шенгенското пространство, което да позволи, след постигане на членство да се осигурят 

условия за ефективно прилагане на правото и практиката на Шенген. 

 

Осъществени дейности/постигнати резултати  

 

 Визова политика 

През 2018 година от отдел „Национален визов център“ бяха обработени общо 375 302 

искания за издаване на визи, като са издадени  371 849 и са отказани 3 453. Издадените визи за 

дългосрочно пребиваване (виза вид „Д“) са 13 672, а визите за краткосрочно пребиваване 

(виза вид „С“) – 358 177. 

През 2018 година отдел „Национален визов център” стриктно съблюдаваше спазването на 

националната нормативна база и законодателството на Европейския съюз в областта на визовата 

политика. 

Кадрово и материално-техническо обезпечаване на консулските служби 

Въз основа на постъпили информации от нашите ДП/КП за нарастващ интерес към страната 

ни като туристическа дестинация, бяха извършени задълбочени анализи. В тази връзка, с цел 

насърчаване на туристическите пътувания на чуждите граждани, на дипломатическите и 

консулските представителства бяха дадени съответните указания, свързани с подобряване и 

оптимизиране на процеса на обработка на заявленията за визи за пътуване с цел „туризъм“. 

Също така, бяха разгледани документите за акредитация и преакредитация на чуждестранни 

туристически агенции, желаещи да работят на българския туристически пазар. 

През летния туристически сезон 2018 г., в помощ на най-натоварените ни консулски служби 

в Москва, Екатеринбург, Минск, Истанбул, Бурса, Техеран, Бейрут, Аман, Тел Авив, Лондон и 

Ереван, бяха обучени и командировани краткосрочно служители.   

През отчетния период са издадени общо 257 225 туристически визи, от които 210 484 са с 

цел „организиран туризъм“ и 47 241 – „неорганизиран туризъм“.  

В дипломатическите и консулските представителства на Република България в Белград, 

Анкара, Рим, Париж, Брюксел, Кишинев, Одеса, Аман, Бейрут, Милано, Мадрид, Лондон, Ниш, 

Берлин, Мюнхен, Франкфурт, Любляна, Прага, Ню Йорк, Чикаго, Лос Анжелис, Пекин и 

Шанхай, бе въведена в експлоатация новата локална Визова информационна система.         

Съдействие на граждани и взаимодействие с други институции по визови въпроси 

В края на 2018 г. приключи работата по изменение и допълнение на Наредбата за условията 

и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим. С Постановление № 2 на 

Министерския съвет от 10 януари 2019 г. (обн. ДВ, бр.5 от 15.01.2019 г.) бяха  направени 

изменения и допълнения в подзаконовия нормативен акт. Нормативната промяна цели 

съкращаване на срока за вземане на решение по подадено заявление за издаване на виза за 

дългосрочно пребиваване на граждани на трети страни, с цел пребиваване на територията на 

Република България по чл. 24к (сезонни работници) от Закона за чужденците в Република 

България (ЗЧРБ), преодоляване на съществуващи празноти в нормативната уредба, както и 

привеждане на разпоредби на Наредбата за условията и реда за издаване на визи и определяне 

на визовия режим (НУРИВОВР) в съответствие със ЗЧРБ. Основен приоритет е съкращаването 

на срока  за вземане на решение по подадено заявление за издаване на виза за дългосрочно 

пребиваване на граждани на трети страни, с цел пребиваване на територията на Република 

България по чл. 24 к (сезонни работници), който беше намален от до 35 работни дни на до 15 
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календарни дни. Промяната  създаде условия за по – бързо обработване на заявленията на лица, 

които желаят да извършват трудова дейност като сезонни работници у нас и ще спомогне за по-

ефективното задоволяване на потребностите на българските работодатели от работна сила за 

целите на сезонна заетост. 

По отношение на заетостта, солидарността и социалната справедливост и във връзка с 

повече заетост и намаляването на безработицата в страната, отдел „Национален визов център”, 

в установения от нормативната база срок, предоставяше информация на Агенцията по заетостта 

към Министерството на труда и социалната политика, във връзка с изпълнение на процедурата 

по издаване на разрешения за работа и разрешения за краткосрочна трудова заетост на 

територията на Република България на чужди граждани. В отчетния период е предоставена 

информация по общо 3 791 запитвания от Агенцията по заетостта.  

Всекидневно се изготвяха становища до службите за административен контрол на 

чужденците /Дирекция „Миграция“ и териториалните звена „Миграция“ при Министерството 

на вътрешните работи/, свързани със събирането на семействата на чужди граждани, получили 

продължително или постоянно пребиваване в страната ни. 

В процеса на разглеждане на исканията за издаване на визи, служителите на отдел 

„Национален визов център“ извършваха необходимите съгласувателни процедури със 

съответните институции, стриктно изпълнявайки изискванията на националното 

законодателство. Също така, бяха осъществени редица проверки, относно достоверността на 

декларираните от кандидатите за виза данни, обстоятелства и факти, и представените от тях 

документи. 

През отчетната 2018 г. и в изпълнение на Националната програма на Република България за 

подпомагане от фонд „Вътрешна сигурност“ дирекция „Консулски отношения“ осъществява 

два проекта: 

1. проект „Поддръжка и обновяване на програмното и техническо осигуряване на НВИС и 

на визовата дейност в консулските служби на Р България", финансиран в рамките на договор за 

безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) с per. № 812108-116/13.10.2015 г. по линия на фонд 

„Вътрешна сигурност" 2014-2020. В рамките на този проект бяха реализирани следните основни 

дейности: 

- по линия на сключен договор за обществена № 56/ОП-И/25.08.2016 г. с изпълнител ДЗЗД 

„Ай Би Ес Индекс“, осъществяващ се в рамките на проекта, се осигури поддръжка и сервиз на 

оборудването в Основния и Резервен визов център в режим 24/7. Договорът е със срок на 

изпълнение до 31.12.2019 г. 

- по линия на сключен договор за обществена № 57/ОП-И/25.08.2016 г. с изпълнител ДЗЗД 

„ВИС 2020“, осъществяващ се в рамките на проекта, бе осигурена гаранционна поддръжка на 

успешно внедрената софтуерна система с надградени и обновени нови функционалности на 

съществуващата Национална визова информационна система и с осигурена възможност за 

централизирано подаване и обработка на заявления за визи за Р България през достъпен уеб 

базиран интерфейс. Договорената гаранционна поддръжка изтече на 17.11.2018 г. 

2. проект „Изграждане на защитена комуникационна връзка на консулските служби с 

Националния визов център. Осигуряване на алтернативни комуникационни канали за връзка на 

консулските служби с ограничен достъп до VPN”, финансиран в рамките на договор за 

безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) с per. № 812108-102/13.10.2016 г. по линия на фонд 

„Вътрешна сигурност" 2014-2020. В рамките на този проект дейностите не стартираха по 

график, поради неприключилата текуща организация по подготовка и провеждане на 

обществени поръчки. В отчетния период бе сключен анекс № 812108-31/12.10.2018 г. за 

удължаване срока на изпълнение на проекта до 12.10.2019 г. 
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В рамките на отчетния период бе обявена от дирекция „Международни проекти“ на МВР 

процедура № BG65ISNP001-1.002 за набиране на проектни предложения, с които ДКО на МВнР 

да кандидатства за финансиране през 2019 г. по линия на следните три дейности от 

Индикативната годишна работна програма за 2018 г.: 

- дейност/проект 1 „Развитие на програмното и техническо осигуряване на Националната 

визова информационна система и интерфейсите за Визовата информационна система на ЕС (EU 

VIS) и мигриране към ВИС мейл (VIS Mail)”; 

- дейност/проект 2 „Реконструкция, ремонт и модернизиране на консулските служби и 

увеличаване на броя на биометричните гишета в консулските служби с най-голям брой издавани 

визи” и 

- дейност/проект 3 „Повишаване на квалификацията на консулските служители за ефективно 

прилагане на законодателството на ЕС в област „Визи". 

 

Споразумения за облекчен визов режим с трети държави 

На 23 март 2018 г. в София бе подписано Споразумение между правителствата на Република 

България и Алжирската демократична и народна република за взаимно освобождаване от 

изискванията за притежаване на визи за краткосрочно пребиваване на притежателите на 

дипломатически и служебни паспорти, което влезе в сила официално на 30 януари 2019 г. 

Текат преговори по сключването на спогодби за облекчен визов режим между Република 

България и Кралство Тайланд, между Република България и АР Египет, както и между 

Република България и ХК Йордания. 

По време на българското председателство на Съвета на ЕС бяха председателствани  

работните групи към Съвета - РГ „Виза“ и РГ “ Консулски въпроси“. В Работна група по визови 

въпроси (VISA) водещо беобсъждането на предложеното от ЕК за изменение на Регламент (ЕО) 

№ 810/2009 за създаване на Визов кодекс на Общността. В резултат на усилената работа и 

проведените от българското председателство  10 заседания на РГ „Виза“, три заседания 

във  формат „Съветници-Виза“, както и организираните няколко политически дискусии по 

спорните въпроси на заседания на СКИФА, КОРЕПЕР и Съвет ПВР, на 19 юни т.г. на 

заседанието на КОРЕПЕР  се даде мандат за преговори с Европейския парламент   на база 

измененията на проекта на Визов кодекс минал на трето четене  и изготвен от българското 

председателство на РГ ВИЗА. 

Българското председателство успя за краткия срок от 3 месеца ( предложенията 

за  изменения бяха представени на 14 март т.г. от Европейската комисия ) да получи подкрепата 

на държавите- членки по множество дискусионни въпроси, между които  на първо място 

въвеждането на новия механизъм по чл.25а от предложението за използването на визовата 

политика като лост за реадмисията, постигане на съгласие относно въвеждане на каскадния 

принцип при издаване на многократни визи с валидност до 5 години, въвеждане на по-висока 

визова такса от 80 евро,  засилване на мониторинга върху доставчиците на външни услуги, 

както  и много други въпроси, отнасящи се до процедурата по издаване на визи.  Предложените 

изменения ще улеснят пътуванията на добросъвестните бона фиде пътници, като същевременно 

ще укрепят сигурността. Държавите-членки и Комисията поздравиха българското 

председателство за добре свършената работа и постигнатия напредък, като подчертаха че това 

е прецедент в историята на Съвета, при който за първи път за срок от 3 месеца е постигнат 

мандат за преговори с Европейския парламент. Още на 19 юни т.г. бе представено и 

прессъобщение от Съвета на ЕС в тази насока. Работата по тези изменения продължи по време 

на Австрийското председателство и Румънско председателство. 
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Също така в РГ “Виза“ на заседанията на 23 януари и 26 март 2018 г. се  обсъдиха и 

преговорите по Споразуменията за улесняване на издаването на визи с Беларус и Тунис, както 

и по прилагането на Споразумението за улесняване на визовия режим между ЕС и Армения, 

както и Споразумението за улесняване на визовия режим между ЕС и Азербайджан. 

На заседанието през месец януари 2018 г. Председателството направи преглед и бе 

проведена дискусия на  РГ „ Виза“ и по представените от Комисията доклади по визовата 

реципрочност с трети страни и доклада по суспендиране на визовия режим с трети страни. 

По време на председателството на заседания на КОРЕПЕР и съответно Съвета бяха 

одобрени: 

- Решение на Съвета за одобряване на Общите насоки за прилагане на Споразумението за 

улесняване на визовия режим с Азербайджан 

- Одобрени бяха Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването, от името 

на Европейския съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Конфедерация 

Швейцария за допълнителни правила във връзка с инструмента за финансово подпомагане за 

външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014—2020 г. 

И 

- Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването, от името на Европейския 

съюз, на Споразумението между Европейския съюз и Исландия за допълнителни правила във 

връзка с инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от 

фонд „Вътрешна сигурност“ за периода 2014—2020 г. 

- Подписани бяха и измененията на 6 Споразумения за изменение на Споразуменията за 

безвизов режим с държавите от Карибския регион- Бахамите, Антигуа и Барбуда,Барбадос, 

Мавриций, Сейшелите и Сейнт Китс и Невис, както и Споразумението за изменение на 

Споразумението за безвизов режим с Бразилия. Измененията се отнасят до промяна в срока на 

пребиваване  90 дни в рамките на 180 дни, както вече е записано във Визовия кодекс и 

Шенгенския граничен кодекс. Решенията на Съвета за подписване и сключване на 

Споразуменията са одобрени на 6 ноември 2017 на ниво Съвет.  

По време на българското председателство бе възстановен и безвизовия режим за 

българските граждани при пътуване до Каймановите острови. 

През отчетния период бе взето участие в проведените общо 3 технически срещи и срещи на 

високо ниво в Брюксел и Вашингтон във формат: ЕК, САЩ и петте държави членки на ЕС ( 

Хърватия, Кипър, Полша, Румъния и  България) с които липсва визова реципрочност относно 

пътувания до САЩ. Основният  проблем, който остава висящ като пречка за включване в 

Програмата е  големият брой откази по заявления за визи на български граждани и 

невъзможността за слизане под  3% на откази за визи виза тип B1/B2. Съгласно щатската 

статистика за  процента откази по заявления на български граждани за 2018г. е 11.32%, което 

представлява значително намаление в сравнение в процента откази за 2017г. който 

бе  14.97%.  Съществен принос за намаляването на броя на отказите имат и проведените срещи 

и доброто и конструктивното сътрудничество на дирекция „Консулски отношения“ 

с  консулската служба на САЩ в София с чието съдействие  през 2018г. бяха разработени 

насоки за кандидатстване за щатски визи  тип B1/B2, като тези указания са  качени на интернет 

страницата на МВнР. 

 

Дейности, свързани с присъединяването на България към Шенген 

През последните три години системата на Шенген беше поставена под натиск в резултат на 

най-голямата бежанска криза от Втората световна война насам. В резултат на това бяха 
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констатирани някои несъвършенства във функционирането й, което доведе до временното 

възстановяване на граничния контрол по вътрешните граници на някои държави членки, а 

именно Швеция, Дания, Норвегия, Австрия и Германия. 

Въпреки това, присъединяването ни към Шенгенската зона  продължава да бъде сред 

приоритетите във външната ни политика, като продължаваме да приемаме и варианта за 

поетапно, вместо едновременно, премахване на граничния контрол по отделните видове 

вътрешни граници (въздушни, морски и речни, сухопътни). Присъединяването към зоната би 

било признание за усилията на страната в областта на правосъдието и вътрешните работи.  

Готовността на България за участие в Шенген беше предмет на оценка, която тя премина 

успешно. Изпълнението на техническите критерии беше потвърдено още през 2011 г. 

Продължаваме да очакваме политическото решение за пълно прилагане на достиженията на 

правото от Шенген от България. 

Въпреки отлагането за неопределен срок и при неопределени условия на въпроса за 

присъединяването на България към Шенгенската зона, продължаваме да полагаме 

необходимите усилия за внедряване на най-новите визови информационни технологии на ЕС и 

Шенген за подобряване на условията за визово обслужване в дипломатическите и консулските 

представителства, повишаване на сигурността и т.н. 

България продължава да вярва, че последователните й усилия за хармонизиране на 

законодателството, прилаганите практики, както и за изграждането на технически капацитет за 

„прилагане изцяло на достиженията на правото на Шенген” ще доведат до обективно и 

справедливо решение за присъединяване на страната към Шенгенското пространство. 

На последния Съвет на министрите от 25.06.2018 г. бе прието Решение (ЕС) 2018/934 на 

Съвета относно привеждането в действие на оставащите разпоредби от достиженията на 

правото от Шенген, свързани с Шенгенската информационна система, в Република България и 

в Румъния. 

От страна на Република България и Румъния бе договорено със Секретариата на Съвета на 

ЕС Решението да бъде публикувано на 02.07.2018 г. и съответно да влезе в сила на 01.08.2018 г. 

От тази дата, Република България и Румъния ще прилагат разпоредбите на чл. 24 от Регламент 

№ ЕО 1987/2006 („Откази за влизане на граждани на трети страни”), ще използват 

консултационна процедура по чл. 25 от Конвенцията за прилагане на споразумението от 

Шенген, както и ще въвеждат националните си забрани за влизане и пребиваване на граждани 

на трети страни като сигнали в ШИС,  като включително от Република България ще се прилага 

и „ задължението за отказване на влизане или пребиваване на своя територия на граждани на 

трети страни, за които е издаден сигнал от друга държава членка за целите на отказ на влизане 

или пребиваване“. Горното е във връзка с нуждата от последващо информиране от страна на 

ДП/КП на Република България спрямо гражданите на трети страни, които кандидатстват за виза 

и желаят да пътуват до територията на България. 

 

 Консулски въпроси 

 

Административно обслужване на гражданите  

Дирекция „Консулски отношения” допринася за изпълнението на дейностите, свързани с 

предоставянето от Министерството на външните работи на услуги на граждани и фирми, в 

изпълнение на задачата за качествено административно обслужване на граждани и фирми на 

принципа „едно гише”.  
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В съответствие с целите и приоритетите на Програмата за управление на правителството 

2017-2021 г. и в изпълнение на мерките за намаляване на административната тежест, приети 

с  Постановление № 189 на Министерския съвет от 5 септември 2018 г., са извършени изменения 

и допълнения в Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата 

на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси. Приетите измененията 

касаят изпълнение на четири мерки за намаляване и отпадане на такси, събирани в консулските 

служби на Република България.   

 

Заверки и легализации на документи 

Дейностите за заверки и легализации на документи  са свързани с обслужване на 

многобройни  заявители на административни услуги, взаимодействие с българските 

представителства зад граница, с чуждите дипломатически представителства в Република 

България, с централните административни органи на нашата страна, с органите на местното 

самоуправление и др. Обслужването на гражданите се осъществява с помощта на електронна 

система за прием, регистриране и разпределяне  на „случаен принцип” на подадените за заверка 

и легализация документи и други книжа. Изградена е електронна база данни, 

съдържаща  образци от подписите на представители на дипломатическия корпус, българската 

държавна и общинска администрация, преводачи работещи към фирми, които са регистрирани 

в МВнР. Гражданите имат възможност за проверка в реално време, чрез интернет  за наличието 

на заверка с „ Апостил” на подадени от съответното лице документи. 

В резултат на предприетите мерки, инициирани от МВнР през 2017 г. и реализирани 2018г., 

за подобряване на административното обслужване и намаляване на административната тежест 

за гражданите могат да бъдат отчетени следните резултати: 

- С приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за ратифициране на 

Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, 

считано от 01.01.2019г. се децентрализира извършването на заверки с „апостил” на документи, 

издавани от общинските администрации и кметствата, чрез възлагане на тези функции на 

самите областните администрации. По този начин се цели подобряване на административното 

обслужване и намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса при 

извършване на заверки на документи с „апостил”. Промяната е в резултат на една от мерките, 

инициирани от МВнР за подобряване на административното обслужване и намаляване на 

административната тежест за гражданите, реализирана със Закона за допълнение на Закона за 

ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни 

публични актове (Обн. ДВ бр. 44 от 2018 г.), с който се допълва Декларацията по чл. 6, ал.1, 

като се оправомощават областните администрации да издават удостоверението по чл.3, ал. 1 от 

Конвенцията за документи, издавани от кметовете и общинските администрации.  

- В изпълнение на поет ангажимент от 20-ти до 30-ти ноември 2018г. в МВнР, звено 

„Заверки и легализации“ на отдел „Административно обслужване на гражданите“, дирекция 

„Консулски отношения“, беше проведено практическо обучение на представители на 28-те 

Областни администрации, свързано с издаване на „апостил”. В процеса на обучение се 

включиха всички служители, работещи заверки и легализации, като и в настоящия момент 

длъжностните лица от областните администрации се консултират с колегите по въпроси от 

оперативен характер, свързани както с обхвата на документите, издадени от общинските власти, 

на които може да се постави апостил, така и чисто практически правила за оформяне и свързване 

на документите при поставяне на апостил.  

- Oт 1.03.2018г. влезнаха измененията и допълненията на Правилника за легализацията, 

заверките и преводите на документи и други книжа, като  услугата по удостоверяването на 
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подписа на преводача от чужд на български език се извършва вече от всички българските 

нотариуси по места, а не както досега от централното управление на Министерството на 

външните работи.   

- Считано от 1.01.2019 г. във връзка промените в Тарифа № 3 за таксите, които се събират 

за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за 

държавните такси, (приети с ПМС № 189 от 05.09.2018 г.) се преустановява заплащането с 

държавни таксови марки на територията на страната в съответствие с Тарифа №3. По този начин 

отпада необходимостта гражданите, обслужвани в звеното за заверки и легализации на МВнР, 

да посетят пощенски клон, за да купят необходимите държавни таксови марки, след което да се 

върнат обратно за получаване на услугата. Промяна влиза в сила на 1 януари 2019 г., с оглед 

недопускане на случаи в които лица, закупили предварително държавни таксови марки, да не 

могат да ги използват.  

- Заявителите на административни услуги могат да направят заплащането на  дължимите 

такси с дебитни и кредитни карти чрез използване на ПОС терминално устройство на гишетата 

за прием и регистриране на заявления за заверка и легализация на документи или по банков път: 

В периода от 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г. в дирекция „Консулски отношения”  бяха приети 

за заверка и легализация 197470 бр. документа, от които 129988 броя бяха заявени като 

“обикновени”,  29860 бр.  като „бързи” и 37622 бр. като „експресни” услуги. В отчетния период, 

вследствие тези извършени административни услуги, в държавния бюджет са постъпили 

приходи в размер на 3765140 лв. от държавни такси по Тарифа 3. 

 

Регистрирани заявления от дата 01.01.2018 г. до дата 31.12.2018 г. 

 Легализации и 

заверки 

Легализации Заверки Заверки чуждо 

представителство 

Общо 

Обикновени 24200 бр. 

726000 лв. 

23351 бр. 

350265 лв. 

57189 бр. 

857835  лв. 

1048 бр. 

20960 лв. 

129988 бр. 

1955060 лв. 

Бързи 6557 бр. 

295065 лв. 

5252 бр. 

118170 лв. 

11230 бр. 

252675 

264 бр. 

7920 лв. 

29860 бр. 

673830 лв. 

Експресни 6583 бр. 

394980 лв. 

9229 бр. 

276870 лв. 

14468 бр. 

434040 лв. 

759 бр. 

30360 лв. 

37622 бр. 

1136250 лв. 

Общо 37340 бр. 

1416045 лв. 

37832 бр. 

745305 лв. 

82887 бр. 

1544550 лв. 

2071 бр. 

59240 лв. 

197470 бр. 

3765140 лв. 

служебни 
112 бр. 50 бр. 55 бр. 

 

76 бр. 
217 бр. 

 

През 2018 г. в дирекция „Консулски отношения” постъпиха и бяха обработени 821 

бр.  преписки с искания за утвърждаване на преводачи към фирмите, извършващи официални 

преводи и регистрирани в МВнР, както и издаване на удостоверения. 

Чрез „Приемна” на МВнР в дирекцията постъпиха над 719 бр. искания за потвърждаване 

истинността на пълномощни, декларации и други документи, нотариално заверени в 

дипломатическите и консулските представителства на нашата страна. За всяко искане бе 
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направена справка в Регистрите за нотариалните удостоверявания и бяха изготвени писмени 

отговори, адресирани до заинтересованите физически и юридически лица. 

 

Гражданско състояние на български граждани  

През 2018 г. обемът на получените и обработени преписки по гражданско състояние 

наброяват около 4 698 бр., като този брой включва и редица висящи преписки, които очакват 

своето разрешение към отчетния период. В посочената статистика не са включени изпращаните 

отговори на запитвания по електронната поща, проведените телефонни разговори с дадени 

консултации на граждани и служители от нашите задгранични представителства, както и 

множеството съгласувателни действия с други държавни институции/общини по въпроси 

свързани с гражданското състояние. 

С оглед работата на внедряването на електронни услуги, които да улеснят работата и 

обслужването на гражданите, при поискване на съдействие по въпроси от областта на 

гражданското състояние, продължи оказваното съдействие на консулските служби, свързано с 

достъпа до Регистъра на населението. 

Българско гражданство 

През 2018  година получените и обработени преписки по българско гражданство и 

български произход, които наброяват 6 379 бр. В същото време има редица преписки, които към 

отчетния период са висящи и очакват решение. Най-значителен брой преписки по българско 

гражданство бяха получени от дипломатическите и консулските представителства на нашата 

страна в Молдова, Македония, Русия, Албания и други. 

Български документи за самоличност 

През 2018 г. продължи тенденцията на значително увеличение на броя на заявленията за 

подмяна на българските лични документи. Бяха обработени 89 000 бр. документи за 

самоличност. Продължи практиката за изпращане на новоиздадените документи за самоличност 

чрез куриерски фирми до нашите задгранични представителства като бяха оформени  3206 бр. 

пратки. 

В обхвата на дейностите по това направление се разглеждат постъпилите през Националната 

визова информационна система (НВИС) искания за издаване на временни паспорти, Европейски 

документ за пътуване (ЕTD), удостоверения за завръщане на чужденец в Република България и 

се изпращат указания и решения по тях. През отчетния период бяха разрешени искания за 

издаване 22 761 бр. временни паспорти. 

Дипломатически и служебни паспорти 

В съответствие с нормативните актове служителите, които работят по това направление 

оказват съдействие и дават необходимата информация по издаването на БДС. Координират 

дейността и съвместната работа с другите отдели в дирекцията, както и със съответните 

администрации на други министерства, централни ведомства и др. във връзка с издаване от МВР 

- ДБДС на дипломатически и служебни паспорти . Оказват съдействие на консулските служби 

в чужбина във връзка с точното и законосъобразно изпълнение на дейността по издаване на 

дипломатически и служебни паспорти.  Изготвят се преписки, свързани с процедурата по 

издаване на биометрични дипломатически и служебни паспорти. Дават писмени становища по 

проблеми на издаването на дипломатически и служебни паспорти. Дават информация по 

телефона относно процедурата по издаване на дипломатически и служебни паспорти и визовия 

режим за пътуващите в чужбина български граждани. Следят за промени във визовия режим на 

Република България и своевременно информират за настъпилите изменения. Оказват 

съдействие пред чуждите посолства за осигуряване на визи за служители на МВнР и членовете 
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на техните семейства и други ведомства. Изготвят вербални ноти до всички чужди 

дипломатически и консулски представителства, акредитирани в Република България, със 

седалище София и извън страната. 

Издадени служебни паспорти – 972 бр.; 

Издадени дипломатически паспорти – 588 бр.; 

Вербални ноти – 246 бр. 

 

Организационни структури, участващи в програмата 

Дирекция “Консулски отношения”, Дирекция “Ситуационен център”, дирекция 

„Сигурност” 

 

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

програмата 

- Развитие на вътрешнополитически процеси в някои държави, които негативно рефлектират 

върху спазването на правата на българските граждани и на българските общности; 

- Неизпълнение на международноправни задължения от други държави; 

- Забавяне на приемането на Република България в Шенгенското пространство; 

- Извънредни събития в неочаквано големи мащаби /природни бедствия, актове на тероризъм, 

бунтове и метежи и др./; 

 

Информация за наличността и качеството на данните 

- Годишен доклад за състоянието на администрацията в МВнР по Закона за 

администрацията; 

 

Отговорност за изпълнението на програмата 

Съгл. Заповед на министъра на външните работи - № 95-00-98/12.02.2018 г.  

 

Отчет на разходите по бюджетна програма 1100.03.05 „Визова политика и управление 

при кризи” 
 

№ 

1100.03.05 - Бюджетна програма „Визова политика и управление при 

кризи“ Закон                 
Уточнен 

план 
Отчет  

(в лева) 

І. Общо ведомствени разходи: 2 240 800 1 159 900 938 071 

     Персонал 0 0 0 

     Издръжка 2 240 800 1 159 900 938 071 

     Капиталови разходи 0 0 0 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 2 240 800 1 159 900 938 071 

     Персонал   0 0 

     Издръжка 2 240 800 1 159 900 938 071 

     Капиталови разходи   0 0 

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

     Персонал       
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     Издръжка       

     Капиталови разходи       

ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета  0 0 0 

          

ІІІ. 
Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за 

средства от ЕС 
0 0 0 

          

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

          

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

          

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 2 240 800 1 159 900 938 071 

  Численост на щатния персонал       

  Численост на извънщатния персонал       

 

 

Програма № 10 „Осигуряване и контрол на външнополитическата дейност” 

 

Степен на изпълнение на целите на програмата 

През 2018 г. беше постигнато добро финансово управление на публичните средства посредством 

засилване на управленската отговорност,  прилагане на адекватни контролни механизми и ефективни 

системи за финансово управление и контрол. 

 

Предоставяни по програмата продукти/услуги  

 

 Вътрешен одит 

Осъществени дейности/постигнати резултати  

В изпълнение на утвърдения от министъра на външните работи годишен план за дейността 

на дирекция „Вътрешен одит“ през 2018 г. се извършиха и приключиха 12 бр. одитни 

ангажименти за увереност и 1 бр. одитен ангажимент за консултиране. В процес на изпълнение 

към 31.12.2018 г. са 2 бр. одитни ангажименти за увереност и 1 бр. одитен ангажимент за 

консултиране. Извършени са и 68 бр. неофициални одитни ангажименти за консултиране. 

Във връзка с Указания за приоритетни цели и области за одитиране при планиране на 

дейността по вътрешен одит за 2018 г. на Министерство на финансите, копие на доклада от 

извършения одитен ангажимент за консултиране с цел „Политика за защита на личните данни 

и личната неприкосновеност в МВнР“ е изпратен в Министерство на финансите. 

В резултат на дадените от вътрешните одитори препоръки се подобриха следните 

основни области:  

- Финансово-счетоводната и материална отчетност, управлението на движимото и 

недвижимо имущество, консулската дейност и деловодната дейност в одитирани 10 бр. 

задгранични представителства; 

- Подобрено е разбирането за управлението на риска и въвеждане на контролни механизми 

от ръководителите в одитираните 10 бр. задгранични представителства; 

- Повишено е разбирането за управленската отговорност, вътрешния контрол, дейността по 

вътрешен одит, в резултат на проведени срещи с лица на ръководни длъжности на всички 
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йерархични нива, както и проведени консултации на служители преди тяхното заминаване в 

дългосрочна командировка. 

 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Ползи/ефекти  Целева стойност 

Показатели за изпълнение 
Мерна 

единица 

Прогноза 

2018 

Отчет 

2018 

Одитни ангажименти за даване на увереност (ОАУ) 

Брой 14 

12 приключили 

2 в процес на изпълнение към 

31.12.2018 г. 

Одитни ангажименти за консултиране (ОАК) 

Брой 3 

1 приключил  

1 в процес на изпълнение към 

31.12.2018 г. 

 

Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение 

Изготвените одитни доклади по всеки всеки приключил одитен ангажимент и Годишния 

доклад за дейността на дирекция „Вътрешен одит“ за 2018 г. 

 

Описание на фактори и причините, оказали въздействие върху непостигането на 

планираните / заявените целеви стойности 

За 2018 г. са постигнати планираните целеви стойности на показателите за изпълнение  

(планирането на трите ОАК беше преди изготвянето на Годишния план на дирекцията за 2018 

г.). 

 

 Инспекторат 

Осъществени дейности/постигнати резултати  

Инспекторатът на Министерството на външните работи (МВнР) през 2018 г. осъществяваше 

своята дейност в изпълнение на утвърдения годишен план, както и на всички други задачи, 

възложени от Министъра на външните работи и свързани с упражняването на специализиран и общ 

контрол върху дейността на Централното управление (ЦУ) на МВнР и на задграничните 

представителства (ЗП) на Република България. 

Инспекторатът на МВнР изпълняваше своите функции в съответствие със Закона за 

дипломатическата служба, Закона за администрацията, Административно процесуалния кодекс, 

Устройствения правилник на МВнР, Вътрешните правила за дейността на Инспектората на МВнР,  

Вътрешни правила за прилагане на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобито имущество и на Наредбата за организацията, реда за извършване на проверки 

на декларациите и установяване на конфликт на интереси в системата на МВнР. 

Основни цели в дейността  на Инспектората на МВнР през 2018 г. бяха: 

1. Постигане на законосъобразно и ефективно функциониране на Дипломатическата служба. 

2. Укрепване на административния капацитет и повишаване на професионалната 

квалификация.  

3. Осигуряване на  механизми за превенция, противодействие и разкриване на корупционни 

прояви, измами и нередности в ЦУ на МВнР и във  второстепенните разпоредители с бюджет 

към Министъра. 
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4. Въвеждане на механизми за осъществяване на контрол по параграф 2 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито 

имущество.  

За постигане на поставените пред Инспектората цели през 2018 г. бяха извършени 14 планови 

проверки, 7 извънпланови проверки и са разгледани 53 сигнала по реда на глава Осма от 

Административнопроцесуалния кодекс (АПК).  

В утвърдения от Министъра на външните работи „План за дейността на Инспектората на МВнР 

през 2018 г.” бяха включени 12 планови проверки на посолствата на Република България в 

Република Корея, в Република Южна Африка, в Република Албания, в Република Полша, в 

Република Беларус, в Република Молдова, в Австралия, в Монголия, в Конфедерация Швейцария, 

в Кралство Швеция и в Генералните консулства на Република България в Мюнхен, ФРГ, и в Санкт 

Петербург, РФ, както и планови проверки на дирекции в Централното управление (ЦУ) на МВнР - 

дирекция „Права на човека” (“ПЧ“) и дирекция „Човешки ресурси” (“ЧР“).  

През 2018 г. бяха извършени 7 извънпланови тематични проверки на дейности на Държавния 

културен институт, на работата на Посолството в Брюксел с българската общност в Кралство 

Белгия, на състоянието на административния капацитет на Посолството в Москва, на провеждани в 

МВнР процедури по Закона за обществени поръчки (ЗОП) за снабдяване на МВнР с компютърна 

техника, на изпълнението на вътрешните правила за условията и реда за реализиране на Програмата 

на МВнР за помощ за развитие и проверка на подадените от служителите в системата на МВнР 

годишни декларации по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ). 

През 2018 г. в Инспектората са постъпили 53 /петдесет и три/ сигнала по реда на глава Осма на 

АПК, като повечето от тях са във връзка с обслужването в консулските служби към ЗП.  

Сигналите се разпределят по видове, както следва: за нередности в консулското обслужване-32; 

по кадрови проблеми-12; други–9, един които отнасящ се до нередности в управлението на 

Българското неделното училище в Брюксел; един за нередности със субсидията и разходване на 

средства в българската църква в Чикаго; два от сигналите са препратени по компетентност на ГД 

„Гранична полиция“; един за проблеми със сградата в Прага на улица „Америцка“; един по личен 

проблем на служител в Белград и един за неизпълнение на заповед от служител в дирекция 

„УСиМТО“.   

През 2018 г. по един от сигналите е извършена извънпланова тематична проверка на работата 

на Посолството на Република България в Брюксел с българската общност в Кралство Белгия. По 

останалите сигнали са извършени предварителни проучвания и са изготвени и изпратени отговори 

до жалбоподателите съгласно чл. 49, т. 1 от Вътрешните правила за дейността на Инспектората на 

МВнР. 

През 2018 г.  Инспекторатът продължи да изготвя експертни становища по конкретни казуси в 

процеса на изготвяне на предложения за управленски решения. В рамките на извършените през 2018 

г. проверки, Инспекторатът е направил над 50 предложения за отстраняване на недостатъци във 

функционирането на МВнР и за подобряване дейността на Дипломатическата служба.  

Инспекторатът полага усилия за подобряване координацията между отделните 

административни структури в МВнР, като този приоритет е заложен в годишния и в стратегическия 

планове за дейността на Инспектората на МВнР. 
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ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Ползи/ефекти  Целева стойност 

Показатели за изпълнение 
Мерна 

единица 

Прогноза 

2018 

Отчет 

2018 

Извършване на оценки за ефективност и степен на корупционния риск на 

административните звена в МВнР и ЗП 

 постоянно постоянно 

Действия по превенция на корупционни практики, конфликт на интереси 

и нередности в единната администрация на МВнР; 

 постоянно постоянно 

Съдействие за точното изпълнение на закона за предотвратяване 

корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество 

 постоянно постоянно 

Възлагане на допълнителни задължения на Инспектората във връзка със 

Закона за предотвратяване на корупцията сред лицата, заемащи висши 

публични длъжности                                  

 постоянно постоянно 

Упражняване на текущ контрол върху цялостната дейност на 

дипломатическата служба и изпълнението на функциите и задълженията 

на отделните звена 

 постоянно постоянно 

Планови проверки в ЗП брой 12 12 

Извънпланови проверки в ЗП  3 7 

Планови проверки в ЦУ на МВнР брой 5 2 

Извънпланови проверки в ЦУ на МВнР  6 7 

Проверки по постъпили сигнали за корупционни прояви или срещу 

действия или бездействие на служители от МВнР 

брой 35 53 

Обучение и повишавани на квалификацията на служителите в 

Инспекторат 

брой 10 10 

Последващи проверки брой 15 17.  

 

 

 Планиране и координация на външнополитическата дейност  

- Бе осигурена координацията по отношение на планирането и отчитането на дейността на 

МВнР; 

- Инициирано бе изготвянето на регулярен (тримесечен) преглед на външнополитическите 

рискове и динамиката на тяхното развитие 

- За постигане на координация се поддържат актуални съответните обзорни референтни 

материали с позиции  

 

 Процесуално представителство, юридически дейности 

През 2018 г. направления в дейността бяха: анализирането на развитието на нормативната 

уредба на държавната администрация и държавната служба, както и на националното 

законодателство, свързано с дейността на министерството; анализ на резултатите от 

прилагането на нормативните актове, регламентиращи дипломатическата служба и изготвяне 

на предложения за усъвършенстването и за правилното им прилагане; изготвяне на проекти на 
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нормативни актове, свързани с дейността на министерството; осъществяване на процесуалното 

представителство пред съдилищата и други юрисдикции по дела, по които страна е 

министерството или министърът; предприемане на правни действия по събиране вземанията на 

министерството; оказване на съдействие на министъра и на структурните звена на 

министерството по правни въпроси на националното законодателство, свързани с дейността и 

функциите на министерството; съгласуване за законосъобразност на административните актове, 

издавани от министъра; съгласуване за законосъобразност на трудовите договори и 

административните актове, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на 

трудовите и служебните правоотношения на служителите в министерството.  

През 2018 г. е осъществявано процесуалното представителство по искови, административни 

и изпълнителни дела, по които министерството е страна. Предприемани са действия за събиране 

на вземанията на министерството, произтичащи от влезли в сила съдебни решения в полза на 

министерството. Периодично е извършван анализ и обобщаване на делата, по които страна е 

Министерството на външните работи, с оглед тяхното ефективно приключване.   

Изготвени са становища по конституционно дело № 13/2017 г. по описа на Конституционния 

съд на Република България и по конституционно дело № 3/2018 г.  

 

 Административно функциониране на ведомството и протоколна дейност 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата 

- Протоколно осигуряване на външнополитическата дейност. 

- Координиране на дейностите по осъществяване на дипломатическия протокол и 

държавния церемониал. 

- Процесуално представителство пред съдилищата и други юрисдикции по дела, по които 

страни са МВнР. 

- Анализ на нормативната уредба, касаеща дипломатическата служба, и изготвяне на 

предложения за нейното усъвършенстване и правилно прилагане. 

 

Дейности, за които е необходимо допълнително финансиране: 

- Осигуряване на събитията от Календара на Председателството с ангажимент на МВнР.  

 

Организационни структури, участващи в програмата 

Дирекция „Бюджет и финанси“, дирекция „Управление на собствеността и материално-

техническо осигуряване“, дирекция „Административно и информационно обслужване“, 

дирекция „Човешки ресурси“, дирекция „Правна”, дирекция „Вътрешен одит”, дирекция 

„Държавен протокол”, Инспекторат, дирекция „Външнополитическо планиране, информация и 

координация”. 

 

Информация за наличността и качеството на данните 

- Финансови и нефинансови документи за дейността на МВнР и на дипломатическите и 

консулски представителства. 

 

Отговорност за изпълнението на програмата 

Съгл. Заповед на министъра на външните работи - № 95-00-98/12.02.2018 г.  
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Отчет на разходите по бюджетна програма 1100.03.06 „Осигуряване и контрол на 

външнополитическата дейност” 
 

№ 

1100.03.06 - Бюджетна програма „Осигуряване и контрол на 

външнополитическата дейност“ Закон                 
Уточнен 

план 
Отчет  

(в лева) 

І. Общо ведомствени разходи: 507 100 558 500 401 870 

     Персонал 0 0 0 

     Издръжка 507 100 558 500 401 870 

     Капиталови разходи 0 0 0 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 507 100 558 500 401 870 

     Персонал   0 0 

     Издръжка 507 100 558 500 401 870 

     Капиталови разходи   0 0 

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

     Персонал       

     Издръжка       

     Капиталови разходи       

ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета  0 0 0 

          

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

ЕС 
0 0 0 

          

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

          

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

          

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 507 100 558 500 401 870 

  Численост на щатния персонал       

  Численост на извънщатния персонал       

 

 

Програма № 11 „Международно  сътрудничество за развитие и хуманитарни въпроси” 

 

Дейности в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС  

Председателството на СЕС предостави възможност на България да постави в центъра на 

дневния ред на Европейския съюз ясни приоритети в сферата на политиката за развитие и 

хуманитарна помощ, които са от ключово значение както за страната ни, така и за Съюза.  

Българските представители работиха за приемане на балансирани решения с цел запазване 

на единството между държавите членки и изпълнение на стратегическите приоритети на ЕС, 

като заедно с това насочиха всички свои усилия към постигане на конкретни резултати в 

рамките на 6-месечния период на Българското председателство (1 януари – 30 юни 2018 г.). 

На 24/1/2018 министърът на външните работи представи пред Комисията по развитието на 

ЕП приоритетите на Българското председателство на СЕС в областите на 

сътрудничеството за развитие и на хуманитарната помощ. При представянето бе подчертана 

необходимостта от прилагането на Дневен ред 2030 за устойчиво развитие и новия Европейски 

консенсус за развитие, както и възможностите за интегриране на Целите за устойчиво развитие 
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в политиките на ЕС. На преден план бе изведено и значението на образованието като ключ както 

към глобалното, така и към личностното развитие, особено за младежите в засегнатите от кризи 

и конфликти региони. 

Основни постижения на Българското председателство на СЕС в сектора 

сътрудничество за развитие и хуманитарна помощ 

Във връзка с прилагането на Дневен ред 2030 в контекста на новия Европейски консенсус за 

развитие бяха приети Заключения на Съвета от 22 май „Инвестиции за устойчиво 

развитие“ и Годишния доклад за 2018 г. до Европейския съвет относно целите на ЕС в 

помощта за развитие. 

Под ръководството на Българското председателство бяха проведени интензивни 

обсъждания по сътрудничеството със страните от Африка, Карибите и Тихоокеанския 

басейн (АКТБ) след 2020 год. Основните усилия бяха насочени към съгласуването на 

позициите на ДЧЕС по преговорния мандат на ЕС за ново споразумение след изтичането през 

2020 г. на Споразумението за партньорство от Котону. Съветът на ЕС одобри на 22 юни 2018 г. 

преговорния мандат на ЕС за бъдещото партньорство с държавите от АКТБ, което 

представлява значителен успех на Българското председателство. 

В рамките на Българското председателство министърът на външните работи замества ВП Ф. 

Могерини и успешно представи ЕС на следните срещи:  

 Годишната среща на Съвместния съвет на министрите от ЕС-АКТБ (Ломе, 31 май – 1 

юни), в която участваха делегации от 79 държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн 

и 28-те държави членки на ЕС. В рамките на Съвета министрите обсъдиха отношенията между 

ЕС и страните от АКТБ по бъдещото Споразумение за партньорство след 2020 г.– т.нар. 

споразумение Пост-Котону 

 35-то заседание на Съвместната парламентарна асамблея на Групата страни от 

Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн и Европейския съюз (20 юни). 

Българското председателство завърши преговорите по текста на основните послания на ЕС 

за Форума на високо равнище за устойчиво развитие, който се проведе през юли 2018 г. в 

Ню Йорк. Постигнато беше съгласие по частта за стратегическите насоки и по отделните Цели 

за устойчиво развитие, предмет на задълбочен преглед на форума. 

В изпълнение на заявения приоритет за координирано прилагане на Европейския консенсус 

относно хуманитарната помощ и мониторинга и намирането на ефективен колективен отговор 

на назряващи, текущи и продължаващи кризи, Българското председателството беше активно 

ангажирано в приемането на редица Заключения на Съвета по съществуващи кризисни 

ситуации. Председателството участва в подготовката и провеждането на редица международни 

конференции, като например: Международна конференция за възстановяването на Ирак; 

Конференция на високо ниво по Източна Украйна; Донорска конференция по Йемен в Женева; 

Международна конференция по висше образование в спешни ситуации в Лисабон; Хуманитарна 

конференция по ДР Конго в Женева; II Международна конференция в Брюксел в подкрепа на 

Сирия и региона.  

Предмет на обсъждане беше и темата за забравени кризи. В продължение на дейността на 

Естонското председателство и на базата на документ за размисъл на Франция, Испания, Италия, 

и Португалия, с активното участие на Българското председателство, ДЧЕС обсъдиха обща листа 

на забравените кризи, обмениха информация по критериите и обемите на националното 

финансиране, подобряване на координацията по комуникирането и видимостта с оглед 

недопускане отслабване на вниманието на международните фактори, включително на 
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общественото мнение и превръщането на някои хуманитарни кризи в постоянни и изготвяне на 

общи послания по специфични забравени кризи. 

Българското председателство положи също така значителни усилия за по-нататъшното 

привеждане в действие на връзката между хуманитарната помощ и развитието, като взе 

участие в изготвянето на хуманитарните приоритети на ЕС за представяне на 73-та сесия на ОС 

на ООН, на Заявленията на ЕС и ДЧЕС за двете сесии на Управителния съвет на Световната 

продоволствена програма (Рим, 26-28 февруари и 18-22 юни). 

България взе участие и в Европейските дни на развитието, които се проведоха на 5-6 юни 

в Брюксел. Страната ни се присъедини към Хартата за включването на хората с увреждания 

в хуманитарната дейност, лансирана по време на Световната среща на най-високо ниво по 

хуманитарните въпроси (Истанбул, 23–24 май 2016 г.), и към инициативата Призив за действие 

за защита от насилие, основаващо се на пола, в извънредни ситуации. 

В контекста на Българското председателство на СЕС беше осъществено ръководство на три 

работни групи към СЕС: РГ „Сътрудничество за развитие”, РГ „Африка, Карибски и 

Тихоокеански басейн“ и  РГ „Хуманитарна и продоволствена помощ”.  

В РГ „Сътрудничество за развитие” бяха осъществени дискусии по ролята на образованието 

за постигане на Целите за устойчиво развитие, средносрочния преглед на външните финансови 

инструменти на ЕС, изпълнението на подхода на ЕС относно насилственото разселване 

(съвместно с РГ „Хуманитарна и продоволствена помощ“), преглед на изпълнението на подхода 

на ЕС към развитието, основан на защитата на правата на човека. 

В рамките на Българското председателство се проведе неформално съвместно заседание на 

РГ „Хуманитарна и продоволствена помощ“ и РГ „Сътрудничество за развитие“ (Боровец, 19-

20 март), посветено на операционализирането на връзката между хуманитарната помощ и 

сътрудничеството за развитие. На заседанието, успоредно с текущите редовни теми за 

обсъждане, бяха поканени да направят презентации и представители на академичните среди и 

неправителствени организации.  

Успехите на Българското председателство на СЕС в сектора сътрудничество за развитие и 

хуманитарна помощ бяха осигурени от договореностите за целенасочена консултантска помощ 

от ГД „Сътрудничество за развитие“ на ЕК и от британския Департамент за международно 

развитие.  

Про-активно участие във форматите за обсъждане и решения по европейските 

политики на сътрудничество за развитие и на хуманитарна помощ 

Бяха изготвени материали и за про-активното участие на България в съответните формати.  

СВнР/Развитие - 22 януари, 20 февруари, 22 май, 14 септември, 26 ноември. Бяха приети 

Заключения на Съвета относно: финансиране на развитието; енергетика и развитие; 

сътрудничество с градовете и местните власти в трети страни; годишния преглед на външните 

финансови инструменти на ЕС; Ревизираната рамка за резултатите от международното 

сътрудничество и помощта за развитие, хранителната и продоволствената сигурност; 

изпълнението на Плана за действие за гендерно равенство през 2017 г.; образованието в 

извънредни  ситуации и в продължителни кризи.  

Срещи на генералните директори по развитието и по хуманитарната помощ - 16-17 април, 

2-3 октомври.  

Осъществяване на координация с ЕС и ДЧЕС по инструментите, механизмите и 

фондовете за външна дейност на ЕС 

През годината бяха предприети мерки за участието на България в управлението на 

инструментите, механизмите и фондовете за външна дейност на ЕС.  
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Координация на българската политика на сътрудничество за развитие 

В изпълнение на РМС № 707/2017 през юни 2018 г. България придоби статус на „участник“ 

в Комитета по помощта за развитие в Организацията за икономическо сътрудничество и 

развитие, който е основният международен форум за координиране и за изработване на 

стандартите на сътрудничеството за развитие.  

Едновременно с това България стана участник също и в шестте субсидиарни формации на 

Комитета по помощта за развитие: Работна група по финансова статистика на развитието; 

Мрежа по оценка на развитието; Мрежа по гендерното равенство; Мрежа по околната среда и 

сътрудничеството за развитие; Мрежа по управлението/Network on Governance; Международна 

мрежа по конфликтите и крехкостта/International Network on Conflict and Fragility.  

От септември 2018 г. страната участва в месечните заседания на Комитета по помощта за 

развитие, на които се обсъждат въпроси на политиките на сътрудничество за развитие като напр. 

: методология на провеждане на партньорски преглед на страните от Комитета; ангажиране на 

частния сектор за финансиране на развитието; финансиране на развитието и климатичните 

промени; краткосрочно финансиране при хуманитарни кризи. Страната ни участва в 

партньорските прегледи в КПР на Словакия и на Европейския съюз. 

Изготвяне и предоставяне на отчети за ОПР пред националните институции и 

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) 

Бяха изготвени консолидирани данни за общия обем на българската официална помощ за 

развитие през 2017 г., и съответно докладвана към ОИСР –общо 108.1 млн. лв.  

От тази сума най-големият дял от 78.7 млн. лв. България е внесла във външните 

финансови инструменти и фондове на Европейския съюз: 

 Европейски фонд за развитие – насочен към 79 страни от Африка, Карибите и 

Тихоокеанския басейн;  

 Инструмент за сътрудничество за развитие – с насоченост към развиващите се страни;  

 Европейски инструмент за съседство -  с насоченост към страните от Южното 

Средиземноморие и Източна Европа;  

 Инструмент за хуманитарна помощ – осигуряващ отговора при хуманитарни кризи;  

 Механизъм за сирийските бежанци в Турция;   

 Доверителен фонд на ЕС за стабилност и справяне с първопричините за незаконната 

миграция и разселените лица в Африка 

 Доверителен фонд на ЕС в отговор на Сирийската криза /Фонд Мадад и др.  

Следващата по големина позиция – 7.7 млн. лв., са внесените средства към международни 

финансови институции като напр. Световната банка и Черноморската банка за търговия и 

развитие.  

На трето място идват средствата в размер на 4.6 млн. лв., внесени в международни 

организации като Организацията на обединените нации,  Световната здравна организация, 

Организацията по прехрана и земеделие и Световната търговска организация. 

 

Дейности по осъществяване на Средносрочната програма за помощ за развитие и 

хуманитарна помощ 2016 – 2019*  

                                                           
* Публикувана на уебсайта на МВнР https://www.mfa.bg/upload/243/Srednosrochna%20Programa_2016-

2019.pdf  

https://www.mfa.bg/upload/243/Srednosrochna%20Programa_2016-2019.pdf
https://www.mfa.bg/upload/243/Srednosrochna%20Programa_2016-2019.pdf
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През 2018 г. са изразходвани 5.8 млн. лв. от бюджета от 6 млн. лв. за ОПР на МВнР – 

постигнато най-високото ниво след 1 януари 2015 год., когато в съответствие с чл. 10, ал. 4 от 

Закона за държавния бюджет тези средства са преместени от централния бюджет в бюджета на 

МВнР.  

В приоритетните страни от Западните Балкани и от Източното партньорство през 2018 г. са 

финансирани проекти на обща стойност 3 580 588 лв. Извършената през 2018 г. работа в 

областта на политиката на развитие  затвърди ролята на България като стабилен партньор и 

позволи на  заетите по тази линия наши посолствата да участват дейно в координацията с  

местните национални и общински власти в страните партньори. Изпълнените през 2018 г. 

проекти са насочени към: експертно-технически капацитет и изграждането на социално значима 

инфраструктура; защитата на правата на човека; повишаване на качеството на образованието; 

устойчиво управление в областта на земеделието и храните; подкрепа на по-качествено 

здравеопазване; защита на културното многообразие; изграждане на капацитет в подкрепа на 

сигурността и развитието.  

 

Чрез осъществените проекти в Западните Балкани бе оказана подкрепа за европейската 

перспектива на страните от региона. След подписването на Договора за приятелство, 

добросъседство и сътрудничество между България и Северна Македония, проектната дейност в 

тази страна бе разширена чрез реализацията на различни проекти с висока социална значимост. 

В Северна Македония е реализиран и най-големият проект по двустранна линия  през 2018 г. 

Разширена бе проектната дейност, целяща да подпомогне социално-икономическото и културно 

развитие на районите, населени с българско и смесено население в Източна Сърбия, Украйна и 

Молдова. 
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Най-големи проекти в страните от Западните Балкани за 2018 г.: 

Северна Македония (Общо 8 проекта на стойност  898 095 лева) 

Най-големи проекти: 

1. „Многофункционален социален център в община Струмица”, Струмица, на стойност 270 

000 лева;  

2.  „Енергийна ефективност”, Скопие, на стойност 270 000 лева;  

 3. „Реконструкция, оборудване на Център за деца с аутизъм, АДХД и синдром на 

Аспергер от социално уязвимите групи“, гр. Охрид, на стойност 199 984 лв.; 

4. Реконструкция на покрив и спортна зала на районно училище в с. Бач, община Новаци, 

на стойност 87 403 лева;  

5. Реконструкция на училищна сграда в населени места Чарлия и Радобор, община Могила, 

на стойност 78 000 лв.; 

 

Сърбия: (Общо 22 проекта на стойност 1 020 522 лева) 

Най-големи проекти: 

1.„Реконструкция на залата и сцената на културния център”, Димитровград, на стойност 

129 212 лева; 

2.„Реконструкция на залата и сцената на културния център”, Димитровград, на стойност 

125 000 лева; 

3.„Югоизточна Сърбия в крак с европейското земеделие”, Белград, на стойност 70 000 

лева; 

4.„Изграждане на капацитет на Агро Клъстер от Източна Сърбия за марка, преработка и 

продажба на селскостопански продукти и развитие на селския туризъм”, Белград, на стойност 

70 000 лева; 
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5.„Подпомагане на новосформираното Министерство на европейската интеграция на 

Сърбия”, Белград, на стойност 70 000 лева; 

6. Развитие на Администрацията на Народната Скупщина (НС)”, Белград, на стойност 70 

000 лева; 

 

Босна и Херцеговина: (Общо 13 проекта на стойност 244 142 лева) 

Най-голям проект: 

„Оборудване на Имиграционния център в Източно Сараево”, община Източно Сараево, на 

стойност 37 500 лева. 

 

Албания  

Финансиран е един проект „Укрепване на капацитета на институцията на омбудсмана в 

Албания”, Тирана,  на стойност 58 675 лева 

 

 

Най-големи проекти в страните от Източното партньорство за 2018:  

Молдова: ( Общо 6 проекта на стойност 523 845 лева) 

Най-големи проекти: 

1.  „Гимназия „Св. св. Кирил и Методий” с. Албота де Сус – Център за качествено 

образование и грижа за ученика”, с. Албота де Сус, на стойност 176 377 лева; 

2.„Програма за енергийна ефективност на сградата в ПУ Гимназия «Иван Вазов», с. 

Стояновка, на стойност 159 355 лева;  

3. „Подмяна на покрива в детската градина,” с. Кортен, , на стойност 89 801 лева; 

 

Грузия (Общо  7 проекта на стойност 150 282 лева) 

Най-голям проект:  

1. Изграждане на терапевтичен комплекс за деца с увреждания в община Местия, на 

стойност 61 550 лева. 
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Армения: (Общо 2 проекта на  стойност 39 089 лева.) 

 

Най-голям проект: 

1. „Укрепване на административния капацитет на службата на защитника на правата на 

човека в Република Армения”, Ереван, на стойност 68 400 лева; 

 

Украйна: ( Общо 4 проекта на  стойност 82 751 лева) 

Най-голям проект: 

1.„Оборудване на кабинет за интерактивно езиково обучение в Городненското 

общообразователно училище I-III степен на Болградския районен съвет в Одеска област”, 

Болград, на стойност 68 885 лв. 

 

Регионални проекти:  ( Общо Западни Балкани  и ЧМР на стойност 563 186 лева) 

1.Повишаване на квалификацията в областта на статистиката на служители , заемащи 

младши длъжности в държавната администрация от статистическите офиси на Армения, 

Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова и Украйна / Национален статистически институт - 

109 365 лв. 

2."Семинар по Енергийна дипломация" с държави от ЮИЕ и ЧМР / Дипломатически 

институт към МВнР -  73 520 лева 

3.Обучение на експерти от Националните статистически офиси на Албания, Сърбия, 

Македония, Черна гора, Босна и Херцеговина и Косово” от Националния статистически 

институт - 51 718 лева 

4.Предоставяне на безвъзмездна фин. помощ по Споразумение с Международната 

организация на Франкофонията- 75 000,00 лева; 

5.Франкофония - предоставяне на безвъзмездна фин. помощ по Споразумение за 

предоставяне на стипендии за студенти от Западните Балкани с ФИАУ - 58 000,00 лева; 

6.Доброволен принос в Европейския фонд за демокрация - 195 583,00 лева; 

 

Предоставена хуманитарна помощ през 2018 г.  

По Програма 1100.03.07 бе предоставена хуманитарна помощ в размер на 1 584 509 лева 

за преодоляване на хуманитарните кризи в Афганистан, Йемен, Ирак и Сирия, за възстановяване 

на страните и за подобряване на положението на техните граждани.  

Направени бяха  съответните доброволни приноси към бюджетите на Международната 

организация по миграция /МОМ/, Службата на Върховния комисар на ООН за бежанците 

/ВКБООН/, Международния комитет на Червения кръст /МКЧК/, Детския фонд на ООН 

/УНИЦЕФ/, Регионален доверителен фонд на Европейския съюз в отговор на Сирийската криза, 

Службата на ООН за координиране на хуманитарните дейности и Агенцията на ООН за 

подпомагане на палестинските бежанци.  

Може да се отчете, че в резултат на извършената дейност беше предоставена ефективна, 

навременна и продиктувана от нуждите на засегнатите региони и страни хуманитарна помощ.  
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Мониторинг и оценка на предоставяната помощ по двустранна линия 

През годината бяха осъществени 8 мисии на терен в 6 страни партньори (Албания, Босна и 

Херцеговина, Северна Македония, Сърбия, Грузия, Молдова) за оценка на проекти, 

финансирани с българска ОПР през 2015-2017 год. 

 

Осигуряване на прозрачност, видимост и популяризиране на българската помощ за 

развитие  

В изпълнение на чл. 28 от ПМС №234/2011 г. българската помощ за развитие се предоставя 

при осигуряване на прозрачност и видимост.  В контекста на изпълнението на Програма 

1100.03.07 през годината бяха изготвени и публикувани на уебстраниците на МВнР и на 

задграничните мисии редица публикации със снимков материал.  

Беше проследено всички бенефициери на ОПР за развитие да следват Насоките за 

публичност и видимост, утвърдени със заповед на министъра и публикувани на уебсайта на 

МВнР†.  

 

Развитие на нормативната база и на административния капацитет по 

осъществяването на сътрудничеството за развитие и предоставянето на хуманитарна 

помощ 

През годината при изпълнението на Програма 1100.03.07 бяха успешно разработени и 

приети 12 нормативни акта на Министерския съвет.  

Бяха разработени и утвърдени от министъра със Заповед № 95-00-35/16.01.2018 г. Вътрешни 

правила за условията и реда за набиране, оценка, подбор, одобрение и изпълнение на проекти 

по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, като официална помощ за развитие по 

двустранна линия. 

За подобряване на административния капацитет работещите по темата експерти участваха в 

редица обучение, съответно: Обучение по  стратегическо планиране на ОПР  и 

мултилатералната помощ, организирано  от ПРООН в партньорство с МВнР на Румъния и 

Румънската агенция за международно сътрудничество (RoAid) – 3 служители;  Обучение по 

докладване на ОПР и прозрачност на помощта, организирано от ПРООН и Румънската агенция 

за международно сътрудничество (RoAid) – 1 служител; Обучение по мониторинг и оценка на 

публични политики, организирано от Института за публична администрация – 1 служител; 

Обучение по екипна ефективност, управление и развитие на екипи, организирано от Института 

за публична администрация – 1 служител. 

 

Организационни структури, участващи в програмата 

ГД „Глобални въпроси“; Д ООНиСзР / отдел Международно сътрудничество за развитие. 

Съдействащи структури: Д БиФ/отдел Бюджет; Д Правна/отдел Процесуално представителство; 

Д МППЕС/отдел Международно право; Д ЮИЕ/отдел Двустранно сътрудничество; Д 

ИЕЦА/отдел Източна Европа и отдел Централна Азия; Д БИА/отдел Близък Изток и Северна 

Африка; Д ААО/ отдел Източна Азия, Австралия и Океания и отдел Южна и Югоизточна Азия; 

Д ВИО 

 

Отговорност за изпълнението на програмата 

Съгл. Заповед на министъра на външните работи - № 95-00-98/12.02.2018 г.  

                                                           
† Публикувани на уебсайта на МВнР на адрес https://www.mfa.bg/upload/249/Prilozhenie_5.docx 
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Отчет на разходите по бюджетна програма 1100.03.07 „Международно  сътрудничество 

за развитие и хуманитарни въпроси” 
 

№ 

1100.03.07 - Бюджетна програма „Международно сътрудничество за 

развитие и хуманитарна помощ“ 
Закон                 

Уточнен 

план 
Отчет  

(в лева) 

І. Общо ведомствени разходи: 160 000 160 000 47 224 

     Персонал 0 0 0 

     Издръжка 160 000 160 000 47 224 

     Капиталови разходи 0 0 0 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 160 000 160 000 47 224 

     Персонал   0 0 

     Издръжка 160 000 160 000 47 224 

     Капиталови разходи   0 0 

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

     Персонал       

     Издръжка       

     Капиталови разходи       

ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета  6 000 000 8 300 397 7 968 327 

  1. Официална помощ за развитие и хуманитарна помощ 6 000 000 8 300 397 7 968 327 

          

ІІІ. 
Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за 

средства от ЕС 
0 0 0 

          

  Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): 6 000 000 8 300 397 7 968 327 

          

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 6 000 000 8 300 397 7 968 327 

          

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 6 160 000 8 460 397 8 015 551 

  Численост на щатния персонал       

  Численост на извънщатния персонал       

 

 

 

 

29.3.2019 г.

X
Калин Анастасов

Signed by: Kalin Vasilev Anastasov  
Съгласно Заповед №95-00-455/25.10.2017г. 

 

 


