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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: 
59 789 000 59 931 377 25 045 806 

Данъчни приходи 
      

Неданъчни приходи 
59 789 000 59 811 976 24 791 079 

Приходи и доходи от собственост 
7 845 200 7 845 200 4 170 836 

Държавни такси 
47 753 800 47 753 800 19 703 664 

Глоби, санкции и наказателни лихви 
250 000 250 000 196 273 

Приходи от концесии 
      

Други 
3 940 000 3 962 976 720 306 

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми 
  119 401 254 727 

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 
132 669 600 137 431 899 69 829 729 

1100.01.00 
Политика в областта на развитието на ефективна дипломатическа 

служба 

110 295 500 115 265 245 58 250 184 

1100.01.01 
Бюджетна програма "Администриране и осигуряване на 
дипломатическата служба" 

28 172 900 29 639 576 12 251 009 

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

82 122 600 85 625 669 45 999 175 

1100.02.00 Политика в областта на публичната дипломация 
853 200 869 900 395 195 

1100.02.01 Бюджетна програма "Публична дипломация" 
609 200 612 200 270 969 

1100.02.02 Бюджетна програма "Културна дипломация" 
244 000 257 700 124 226 

1100.03.00 
Политика в областта на активната двустранна и многостранна 

дипломация 

21 520 900 21 296 754 11 184 350 

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

НАТО" 
721 300 721 300 75 871 

1100.03.02 Бюджетна програма "Двустранни отношения" 
331 000 331 000 58 102 

1100.03.03 Бюджетна програма "Активна двустранна и многостранна дипломация" 
11 248 700 11 183 159 8 683 663 

1100.03.04 Бюджетна програма "Европейска политика" 
312 000 312 000 54 832 

1100.03.05 Бюджетна програма "Активна двустранна и многостранна дипломация" 
2 480 800 2 480 800 578 243 



4 

 

 

 

 

 

1100.03.06 
Бюджетна програма "Осигуряване и контрол на външнополитическата 

дейност" 
267 100 267 100 217 166 

1100.03.07 
Бюджетна програма "Международно сътрудничество за развитие и 

хуманитарна помощ" 
6 160 000 6 001 395 1 516 473 

   
 

 

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

  

ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И 

БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ на 

МИНИСТЕРСТВОТО НА 

ВЪНШНИТЕ РАБОТИ 

Общо 

консолиди

рани 

разходи 

Ведомствени разходи Администрирани разходи 

  

Класифика

ционен код 
(в лева) Общо 

По 

бюджета 
на ПРБ 

По други 

бюджети 

и сметки 

за 

средства 
от ЕС  

Общо 

По 

бюджета 
на ПРБ 

По други 

бюджети и 

сметки за 
средства 

от ЕС  

  Общо разходи 
69 829 729 59 786 334 59 786 334 0 10 043 395 10 043 395 0 

1100.01.00 
Политика в областта на развитието на 

ефективна дипломатическа служба 

58 250 184 58 250 184 58 250 184 0 0 0 0 

1100.01.01 

Бюджетна програма "Администриране и 

осигуряване на дипломатическата 

служба" 

12 251 009 12 251 009 12 251 009   0 0   

1100.01.02 

Бюджетна програма "Управление на 
задграничните представителства и 

подкрепа на българските граждани в 
чужбина" 

45 999 175 45 999 175 45 999 175   0 0   

1100.02.00 
Политика в областта на публичната 

дипломация 

395 195 395 195 395 195 0 0 0 0 

1100.02.01 
Бюджетна програма "Публична 

дипломация" 

270 969 270 969 270 969   0 0   

1100.02.02 
Бюджетна програма "Културна 
дипломация" 

124 226 124 226 124 226   0 0   

1100.03.00 

Политика в областта на активната 

двустранна и многостранна 

дипломация 

11 184 350 1 140 955 1 140 955 0 10 043 395 10 043 395 0 

1100.03.01 
Бюджетна програма "Принос за 

формиране на политики на ЕС и НАТО" 
75 871 75 871 75 871   0 0   

1100.03.02 
Бюджетна програма "Двустранни 

отношения" 
58 102 58 102 58 102   0 0   

1100.03.03 
Бюджетна програма "Активна 

двустранна и многостранна дипломация" 
8 683 663 150 733 150 733   8 532 930 8 532 930   

1100.03.04 
Бюджетна програма "Европейска 

политика" 
54 832 54 832 54 832   0 0   

1100.03.05 
Бюджетна програма "Активна 
двустранна и многостранна дипломация" 

578 243 578 243 578 243   0 0   

1100.03.06 
Бюджетна програма "Осигуряване и 
контрол на външнополитическата 

дейност" 

217 166 217 166 217 166   0 0   

1100.03.07 
Бюджетна програма "Международно 
сътрудничество за развитие и 

хуманитарна помощ" 

1 516 473 6 008 6 008   1 510 465 1 510 465   
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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 Уточнен план Отчет 

(в лева) 

Общо консолидирани разходи: 
132 669 600 137 431 899 69 829 729 

Общо финансиране: 
132 669 600 137 431 899 69 829 729 

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

Собствени приходи 
59 789 000 59 931 377 25 045 806 

Субсидия от държавния бюджет 
75 643 200 79 835 768 45 006 950 

   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 
-2 762 600 -2 762 600   

Други програми и други донори по бюджета на ПРБ 
      

Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма 
  427 354 4 780 125 

Други 
    -5 003 152 

 

 

ІІ. ПРЕГЛЕД НА НАСТЪПИЛИТЕ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД ПРОМЕНИ В 

ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА  

През първата година на 2019 г. щатната численост на МВнР се запази, а разписаната в 

Устройствения правилник основна структура на администрацията не бе променяна.  

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 2019-2022 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 2019 г. бюджет, оперативните 

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

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”, 
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„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 първата 

половина на 2019 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 първата половина на 2019 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;  

- 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 към 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, генериращи 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; 
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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 отчетния период ведомството работи за изпълнение на ангажиментите на страната, 

произтичащи от членството в ЕС, НАТО, ООН и др. международни организации, както и 

укрепване на дипломатическите връзки в двустранен план.  

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 първата половина на 2019 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 ангажиментите на страната по отношение на помощта 

за развитие.  

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. 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ 

  

Ползи/ефекти:   Целева стойност 
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Показатели за изпълнение 
Мерна 

единица 

Проект 

2019 г. 

Отчет 

01.01-30.06 

2019 г. 

Осъществяване на процеса на годишно оценяване на служители в МВнР Брой 1 0 

Осигуряване на заседания на Кариерната комисия Брой 5 5 

Осигуряване и провеждане на годишна езикова сесия Брой 1 0 

Осъществяване на процес на годишна ротация Брой 1 1 

Осъществяване на процес на обратна ротация Брой 1 2 

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

Организирани и осъществени конкурсни процедури Брой 10 31 

Забележка: Стойностите варират предвид интереса и потребностите на службата  

 Управление на бюджет и финанси  

Резултати от предоставянето на продукта/услугата 

Беше осигурена финансово-счетоводната отчетност на дейностите по изпълнението на 

утвърдените политики и програми.  

Дейности за предоставяне на продукта/услугата 

- Подпомагане на планирането, програмирането и бюджетирането на финансовите ресурси 

на министерството, в т.ч. участие при изготвянето и управление на изпълнението на 

програмния бюджет на министерството; 

- Разработване на проектобюджет на министерството в програмен формат и по Единна 

бюджетна класификация; 

- Осъществяване на финансова и счетоводна дейност на МВнР в съответствие с 

изискванията на нормативните актове; 

- Изготвяне на месечни и тримесечни финансови отчети и анализи, отчет за 

изпълнението на програмния бюджет за периода; 

-    Отчет на изпълнението на бюджета и на сметки за средства от Европейския съюз 

-    Месечно разпределение на бюджета в системата на МВнР; 

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

-   Изготвяне на бюджетни прогнози и на бюджета на МВнР, координиране и анализиране 

изпълнението на планираните бюджетни приходи, разходи и финансиране в системата на 

МВнР; 

-   Контролиране изпълнението на утвърдените разчети за финансиране на капиталовите 

разходи на базата на утвърдени списъци за основен ремонт и за придобиване на материални и 

нематериални дълготрайни активи; 

-    Изготвяне на указания за методическо ръководство на бюджетната дисциплина, 

финансово-счетоводната дейност и материалната отчетност на второстепенните разпоредители 

с бюджетни кредити; 

-    Участие в подготовката и съгласуването на проекти на актове на министъра и проекти на 

нормативни актове, внасяни от министъра в Министерския съвет. 

Отделни дейности за предоставяне на продукта/услугата 

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

съхранението на документите. През първата половина на 2019 г. програмните дейности са 

извършени в съответствие с изискванията за повишаване качеството на административното 

обслужване.  

- През отчетния период, подобряването на административното обслужване на принципа на 

„едно гише”, осъществявано от Приемната на МВнР, беше основна цел в работата й, изразяващо 
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се в обстойно и компетентно консултиране на гражданите при получаване на информация за 

видовете и сроковете на извършваните административни услуги от Министерството.  

- Оказване на методическа и практическа помощ в архивната обработка на документите на 

дипломатическите и консулски представителства на България в чужбина, съгласно Закона за 

Националния архивен фонд. 

- Развитие и поддръжка на информационните и комуникационни системи и технологии. 

- Поддържане на сигурност и защита на информацията. Създаване на условия за работа с 

документи съдържащи класифицирана информация чрез АИС/Мрежи. 

- Развитие на информационни услуги за гражданите, бизнеса и служителите на 

Министерството. 

- Привеждане на ведомствената информационна и комуникационна инфраструктура в 

съответствие с националните стратегии за информационно общество, е-управление, е-

правителство и резолюциите и директивите на ЕС. 

За задграничните представителства бяха извършени следните дейности от служителите от 

дирекция “ИКС”: 

- За внедряването на новата Национална визова информационна система по места в 

консулските служби са инсталирани още над 40 бр. работни станции в 30 задгранични 

представителства и тя беше успешно внедрена в експлоатация. Оказвано беше и допълнително 

съдействие на КС при възникнали въпроси от технически характер; 

- Доставка и инсталиране по места в Консулските служби на допълнителна компютърна, 

периферна техника и софтуер за внедряване на НВИС. 

- При планирането и провеждането на избори извън страната за членове на Европейския 

парламент от Република България и с цел актуализиране на данните за наличната компютърна 

и периферна техника в задграничните представителства на Р България, бе изпратена грама през 

месец февруари 2019 г. и получената информация бе обработена в табличен вид през отчетния 

период. На база на получените данни и при използване на целево финансиране, беше 

организирано техническото обезпечаване на над 190 секции за гласуване извън страната. 

 

В ЦУ бе осъществен постоянен текущ контрол и периодична профилактика на компютърните 

мрежи. Дирекция „ИКС“ постоянно разработва и прилага политиките, стандартите, правилата, 

както и процедурите по отношение на дейностите в областта на информационните и 

комуникационните технологии в МВнР, осъществявайки функциите си въз основа на Секторна 

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.   

 

 Управление на сградния фонд в страната 

Резултати от предоставянето на продукта/услугата 

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

предоставени за управление на МВнР. 

- Оптимално 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. 
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- Поддържане на имотите в страната в съответствие с функционалното им предназначение и 

съгласно ограничената финансова рамка на утвърдения за 2019 г. бюджет .  

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

МВнР в страната (Извършена продажба на имот на Либия). 

- Навременно и комплексно обезпечаване на функционирането на дипломатическата 

служба в рамките на ограничията на закона за държавния бюджет за 2019 г. 

- 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 
2019 г. до 30.06 

Ремонти в сградата на МВнР – ЦУ: 

Ремонт на работни помещения – кабинети Брой 54 

 Ремонт на хидроизолацията подземните 

гаражи и кино салон в сградата на МВнР – 

ЦУ 

Брой 1 в момента се извършва 

Основен ремонт на отоплителната инсталация 

в сградата на МВнР - ЦУ, съгласно изготвен 

проект 

Брой 

кръгове 

Обществената поръчка е обжалвана и е в съдебна 

фаза 

Ремонт на апартаменти от ВЖФ:  - 

Подмяна на съществуваща алуминиева 

дограма с нова алуминиева дограма МВнР-

ЦУ 

Брой 

прозорци и 

врати 

946 

Строително-ремонтни работи във 

ведомствения жилищен фонд 
Брой ап. Сменен водомер в един апартамент 

Ремонт на сгради на чужди мисии в имоти, 

управлявани от МВнР 
Брой 

Сключен договор за ремонт на покрив на ул. 

„Кракра“ 

Ремонт на сгради, управлявани от МВнР Брой - 

Подмяна на офис мебелите в работните 

помещения в сградата на МВнР - ЦУ 
Брой стаи 20 

Подмяна на представителни автомобили в ЗП Брой 1 

Подмяна на автомобили среден клас в ЗП Брой 0 

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 ЗОП Брой 2 

Публични състезания Брой 9 

Рамкови споразумения Брой 7 
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 Учрежденско осигуряване 

Резултати от предоставянето на продукта/услугата 

- Навременно и комплексно обезпечаване на функционирането на дипломатическата служба 

в рамките на ограниченията по утвърдения за 2019 г. бюджет, съгласно Закона за държавния 

бюджет на РБългария. 

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 

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

Държавна агенция „Национална сигурност“ въз основа на извършена проверка в МВнР по реда 

на прекия контрол по смисъла на ЗЗКИ, завършила в началото на 2019 г.; 

- Осъществени са дейностите по документална и персонална сигурност, изискуеми от 

организационна единица МВнР по смисъла на ЗЗКИ и ППЗЗКИ; 

- Предприети и извършени са съответните дейности от компетентността на дирекция 

„СДИ“, свързани с провеждането на процедури по обществени поръчки и изпълнението на 

договори, попадащи в обхвата на индустриалната сигурност по смисъла на ЗЗКИ; 

- Извършени са съответните дейности във връзка с процедурите по акредитиране на точки 

от състава на КИС „ACID-BG”. 

- За отчетния период бе извършено цялостно или частично преоборудване и ремонт на 

системите за сигурност, контрол на достъпа, видеонаблюдение, пожароизвестяване, 

климатични инсталации, телефонни централи и др. в: КК-Бурса, ГК-Истанбул, ЗП Багдад, Хага, 

Подгорица, Хавана, Варшава, Берлин, Любляна, Рим, Анкара, Мадрид, Прищина, Хелзинки, 

Сараево и Брюксел, ПП Ню Йорк, КС Брюксел и КС- Кишинев, ПД НАТО Брюксел. 

- Извършено е охранително обследване в ЗП Москва. 

- Участие в работна група за избор на подходящи помещения за нуждите на консулство в 

Барселона. Подготовка за извършване на оборудване в новата КС в Барселона. Извършване на 

оглед и разработка за изграждане на КС в  ЗП Копенхаген. 

- Изпълнени куриерски маршрути за пренос на дипломатическа поща по маршрути, 

съгласно изготвени месечни графици. 

- Изпълнени куриерски маршрути за пренос на дипломатическа поща с изборните книжа 

и материали във връзка с проведените избори за Европейски парламент през май 2019 г. до и от 

всички ЗП. 

- Извършени необходимите дейности за подготовка и актуализиране на плановете за 

действие при кризисни ситуации от военен и невоенен характер на ЗП. Предоставяне при 

необходимост технически средства и индивидуални средства за защита.  

- Изготвен е проект за ново видеонаблюдение на територията на МВнР-ЦУ, базирано на 

IP технология.  
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- Изпълнение на задачите, свързани с пропускателния режим в МВнР и осигуряване на 

пропускателния и охранителния режим в Централния военен клуб и Резиденция „Лозенец“ във 

връзка с Посланическата конференция. 

- Подготовка на наета сграда и инсталиране на системи за сигурност за посолство на Р 

България в Рияд. 

- Инсталиране на системи за сигурност в помещенията, определени за изнесена консулска 

канцелария на посолство на Р България в Лондон. 

- Ремонтни дейности в посолство на Р България в Техеран. 

- Подмяна дограмата в зоната за сигурност и профилактика на системите за сигурност в 

посолство на Р България във Вашингтон. 

- Изпълнение на първи етап от изграждане на съоръжение за сигурност за нуждите на 

посолство на Р България в Москва.  

 

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 на дейността и информацията”, 

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.  

 

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: 28 172 900 29 639 576 12 251 009 

     Персонал 15 338 800 15 525 524 7 586 212 

     Издръжка 6 940 100 8 220 052 3 760 171 

     Капиталови разходи 5 894 000 5 894 000 904 626 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 28 172 900 29 639 576 12 251 009 

     Персонал 15 338 800 15 525 524 7 586 212 

     Издръжка 6 940 100 8 220 052 3 760 171 

     Капиталови разходи 5 894 000 5 894 000 904 626 
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2 
Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от 

ЕС  
0 0 0 

     Персонал       

     Издръжка       

     Капиталови разходи       

ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета  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.): 28 172 900 29 639 576 12 251 009 

  Численост на щатния персонал 658 658 586 

  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 реализирани 

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

своевременна подкрепа на българските граждани при кризисни ситуации зад граница. 

 

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. 



14 

 

- Използването на недвижимата собственост, която е с отпаднала необходимост като 

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

поддържане на сградите, обезпечаващи реалните нужди на ДКП (Продажба на сграда-бивша 

ТИС 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 
 2019 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. 18 

Управлявани от МВнР /в съответствие с регистъра/ 

задгранични държавни имоти 
Бр. 209 

Придобити сгради за нуждите на ЗП  Бр. 0 

Обезпечаване на ангажименти, уреждащи вещни права и 

данъчни задължения към приемащата държава 
Бр. 0 

Инвестиции и ново строителство Бр. 0 

Изготвени технически паспорти на строежите зад граница 

по Наредба № 5 държави в ЗП 
Бр. 0 

Преглед и оценка на задграничния сграден фонд и 

обезпечаване на необходимите строително-ремонтни 

дейности за адаптиране към изискванията на Шенгенското 

споразумение до 2018г.  

Бр. 2 

 

 

 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  

В изпълнение на Решение № 704 от 05.10.2018 г. на Министерския съвет за приемане на 

мерки за трансформация на модела на административно обслужване бяха предприети следните 

мерки: 

С постановление № 8 на МС от 17 януари 2019 г. (обн. ДВ, бр. 7 от 2019 г.) бе изменена 

Наредбата за административното обслужване относно регламентиране на приемното време за 

                                                           
* Съобразно получените заявки за неотложни ремонти за прогнозния период са необходими средства в 

размер на ~ 20 млн. лева. Поради обективна невъзможност да бъдат изпълнени всички нетърпящи отлагане 

ремонтни дейности в ЗП, необходимите средства за поддръжка на държавния сграден фонд в чужбина ще 

нарастват прогресивно. 
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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. 

Прието е Постановление № 8 от 17.01.2019 г. на МС за изменение и допълнение на 

Наредбата за административното обслужване /НАО/. С приетите промени се предоставя 

възможност на ръководителите на дипломатическите и консулски представителства на 

Република България да определят приемно време за граждани в рамките на работното време на 

консулските служби, отчитайки указанията на министъра на външните работи.         

С окръжна грама са дадени указания, в съответствие с възможностите, предоставени с 

измененията в НАО, да актуализират заповедите за определяне на часовете за приемното време 

за граждани, в рамките на работното време на консулските служби.  

В указанията изрично бе посочено че ДП/КП следва да актуализират приемното време на 

консулските служби, взимайки предвид: 

- брой и съотношение на заявленията за получаване на консулски, административни и 

визови услуги, като се взема предвид спецификата на основните направления на натовареност 

относно видовете услуги за конкретната консулска служба; 

- намиране на баланс между интересите на гражданите, посещаващи консулска служба 

за консулски, административни и визови услуги и защитата на правата на българските граждани 

в ситуации, при които е нужна спешна консулска закрила и съдействие извън помещенията на 

консулските служби. За тази цел, осигуряване на възможност - в рамките на работното време на 

институциите в приемащата  държава, консулските длъжностни лица да извършват посещения 

в полицейски арести и затвори, болнични и психиатрични заведения, да присъстват на съдебни 

заседания, да съдействат на жертви на трафик и в други належащи ситуации;  

- съобразяване с административния капацитет и численост на персонала на съответната 

консулска служби, както и с допълнителната натовареност на изпълняващите функциите на 

завеждащ консулска служба (ЗКС), които покриват политическа секция, и/или са материално-

отговорни лица (МОЛ), или са и временно управляващи ДП/ КП; 

- съобразяване с големината и спецификата на българската  общност,  както и с наличието 

на историческа българска диаспора в приемащата държава; 

- наличие на сезонна натовареност и необходимост от предприемане на  своевременни 

действия за оптимизация на часовете за приемно време - като реакция, и съответно за 

увеличаване или намаляване на приемното време;  

- равнище на технологично и информационно осигуряване на дейността, размер на 

предоставения бюджет; 

- създаване на рамка за ефективно функциониране и поддържане на необходимото ниво 

и качество на предоставяните административни, консулски и визови услуги в приемащата 

държава, като се прилага максимално гъвкав подход, за да може да се реагира адекватно на 

промените в средата, свързани с обема на извършваната дейност.  

  

 На всички задгранични представителства, включително и на тези без консулски служби 

са дадени указания за ограничаване на касовите плащания и за преимуществено разплащане по 

банков път,  както за постъпленията от приходи, така и за извършваните разходи. Към 19 април 

2019 г., 30 /тридесет/ консулски служби, от общо 79,  не са внедрили ПОС  терминално 
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устройство и няма възможност за заплащане на консулските услуги по банков път, тъй като 

цените са в евро, а при заплащане на услугата в банката може да бъде внесена само местна 

валута.  Тези консулства са с неконвертируема валута, срещу която не може да бъде закупено 

евро/долари: Техеран, Багдад, Алжир, Хавана, Рабат, Шанхай, Адис Абеба, Дамаск, Кабул, 

Рамалла,  Пхенян, Аман, Одеса, Кишинев, Тараклия, Улан Батор, Буенос Айрес и др.  Общо 49 

консулски служби са внедрили ПОС-терминални устройства, в 79 консулски служби може да 

се заплатят услугите  с пари в брой, а в 51 консулски служби е възможно и заплащане по банков 

път чрез банков превод по сметка на Посолството. 

 

Намаляване на таксите за определени консулски услуги: 

 С Постановление № 189 на Министерския съвет от 5 септември 2018 г. са извършени 

следните изменения и допълнения в Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско 

обслужване в системата на МВнР по ЗДТ, както следва: 

– от 20 на 10 евро се намалява определената в Тарифа № 3 такса при съдействие за 

издаване на свидетелство за съдимост от нашите консулски служби зад граница; 

- преустановява се събирането на такса в размер на 1 евро за предоставяне на формуляр 

на заявление за издаване на български лични документи; 

- отпада таксата, събирана за бюджета на МВР, в размер на 16 евро (30 лв.) за издаване 

на временен паспорт, като таксата за издаване на временен паспорт става 50 евро; 

-  таксата за издаване на удостоверение за завръщане в Република България на чужденец 

се намалява с 20 евро (40 лв.)  

Предприетите мерки за намаляване на таксите на няколко консулски услуги значително 

облекчиха процедурата по издаване на временен паспорт, която е една от най-често търсените 

консулски услуги.   Намаляването на таксата за издаване на временен паспорт е особено важно 

в случаите на откраднати и загубени документи за самоличност, когато българският гражданин 

е в беда и няма средства да заплати таксата за временен паспорт и билет за завръщане в България 

и не може да удостовери с документ издаден от компетентните органи на приемащата държава 

кражбата на документа. Намаляването на таксата, както и осигуряването на възможност за 

превод по сметка на Посолството на дължимата такса за временен паспорт от близки и роднини 

на пострадалото лице в България значително ще облекчат процедурата по издаване на временен 

паспорт и ще допринесат за оказване на необходимото консулско съдействие на изпадналия в 

беда български гражданин. 

Допълнително отпадането на таксата от 1 евро за заявление намали и цената, която се 

заплаща при подаване на заявление за български документи за самоличност.  Намаляването на 

таксата за издаване на свидетелство за съдимост също е едно значително улеснение за 

българските граждани. 

В улеснение на българските граждани бяха одобрени изменения в Закона за българските 

лични документи с обнародвания с ДВ, бр. 58 от 2019. Основните промени, които пряко касаят 

дейността на консулските служби, са следните: 

1. Въвежда се възможност български личен документ да бъде получен лично чрез 

използване на лицензиран доставчик на пощенска или куриерска услуга. 

2. Създава се нова възможност за подаване на заявления за подмяна на български лични 

документи чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на 

Министерството на външните работи.  
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3. Намаляват се двойно сроковете за издаване на български лични документи при 

подадено в чужбина заявление, а именно 45 дни за обикновена услуга и 30 дни за бърза услуга.  

4. Въвежда се срок на валидност на паспортите от 10 години, като същевременно се 

запазва и възможността за издаване на паспорт с 5-годишна валидност. На лицата до 18-годишна 

възраст се издават паспорти със срок на валидност 5 години. 

5. Към заявлението за издаване на лична карта се прилага удостоверителен документ за 

раждане, в случай че заявителят не притежава валиден документ за самоличност, с който да се 

идентифицира – при издаване на първа лична карта. 

 

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. 

- 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. 

- Служител от отдел „КПВЕСШ“ участва, в качеството на резервен член, на представител на 

МВнР в: 

- седмичните заседания на Съвета по международно осиновяване към министъра на 

правосъдието; 

- месечните заседания на Националния съвет за компенсация на пострадали от престъпления 

към министъра на правосъдието. 
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Консулска закрила на непредставени граждани на ЕС в трети държави от 

задграничните представителства на Република България 

В сила от 21 април 2018 г. 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 г.  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. През юни 2019 г. в КС-Дубай беше подадено заявление на издаване 

на ETD от хърватска гражданка. След потвърждаване на самоличността й с помощта на 

дипломатическото посолство на Р Хърватия в София, документът за завръщане на хърватската 

гражданка беше издаде и тя успешно се прибра в родината си. 

 

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; 

- 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; 
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- 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: 81 622 600 85 125 669 45 999 175 

     Персонал 10 167 000 10 370 989 5 238 487 

     Издръжка 69 149 600 72 238 680 40 016 758 

     Капиталови разходи 2 306 000 2 516 000 743 930 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 81 622 600 85 125 669 45 999 175 

     Персонал 10 167 000 10 370 989 5 238 487 

     Издръжка 69 149 600 72 238 680 40 016 758 

     Капиталови разходи 2 306 000 2 516 000 743 930 

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.): 82 122 600 85 625 669 45 999 175 

  Численост на щатния персонал 720 720 689 

  Численост на извънщатния персонал       

 

Програма № 3 „Публични дейности” 

Обучителна дейност: 
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 Директорът на Дипломатическия институт (ДИ) участва като член в Комисията за 

провеждане на изпит за придобиване на първи дипломатически ранг „аташе“ за 

служителите, назначени на длъжност „стажант-аташе“ от 14-ия випуск на ДИ.  

 

 В периода 25-27 януари в гр. Сандански ДИ организира семинар на тема "Споделяне на 

опита на ОИСР" в рамките на подготовката на България за стартиране на преговори за 

членство в Организацията.  

 

 В периода 11-15 март се проведоха пилотни специализирани обучения по „Мениджърски 

умения“ и по „Предмандатна подготовка“, в които участваха 52 представители на МВнР. 

Първите по рода си обучения в историята на ДИ се проведоха в рамките на изпълнявания 

от Института проект по ОП „Добро управление“. 

 

 В периода 18-22 март в гр. Сандански Дипломатическият институт, съвместно с 

фондация „Ханс Зайдел“, организира за четиринадесети пореден път международния 

семинар “Зимно училище по дипломация”. Темата на семинара тази година бе 

“Югоизточна Европа и Черноморския регион: външна политика, сигурност и енергетика 

в контекста на ЕС и НАТО“. Участваха 24 младши дипломати от 19 страни от Западните 

Балкани, от Източното партньорство, Русия, Турция и държави-членки на ЕС. 

 

 На 16 април с подписването на Меморандум за сътрудничество между Дипломатическия 

институт и посолството на Кралство Нидерландия в София официално започна 

реализирането на идеята за провеждане на краткосрочен стаж от младши дипломат на 

МВнР на Република България в чуждестранно посолство.  

 

 В периода 1 април - 20 май се проведе 15-ият курс по „Консулска дипломация“, 

организиран ежегодно от ДИ съвместно с Дирекция „Консулски отношения“ на МВнР за 

служителите в МВнР, на които предстои работа като консули и технически служители в 

консулските служби на дипломатическите и консулските представителства на Р 

България зад граница. 27-те участници бяха запознати с основните международни 

конвенции, европейското право и националното законодателство в областта на 

консулската дейност. Програмата включваше както теоретически модули, така и 

обучения за работа с Националната визова информационна система и работни посещения 

в институции с общи сфери на дейност. 

 

 В периода 9-10 април се проведе специализиран семинар за 28-те областни управители 

на Р България. Целта на семинара бе да запознае участниците с външнополитическите 

приоритети на България и актуалното състояние на международните отношения, 

основни протоколни практики и не на последно място – актуални въпроси в сферата на 

националната сигурност. Лектори бяха дипломати и експерти от МВнР. 

 

 На 28 май във Военна академия "Г.С. Раковски" се проведе симулация на 

Северноатлантическия съвет на НАТО, организирана от Фондация "Информационен 

център на НАТО" и Атлантическия клуб в България в партньорство с Дипломатическия 

институт.“ 

 

 На 6 юни в Дома на Европа, в рамките на отбелязването на 140-годишнината на 

българската дипломатическа служба, ДИ проведе семинар, насочен към студенти в 
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областта на международните отношения, както и към представители на младежки и 

студентски организации.  

 

 В периода 10-12 юни в черногорския град Будва Дипломатическият институт, съвместно 

с фондация “Ханс Зайдел”, организира тридневно обучение за дипломати и държавни 

служители на Черна гора, с цел споделяне на българския опит от преговорите за членство 

в ЕС.  

 

 От 12 до 15 юни в Букурещ, Румъния, се проведе четвъртият последен модул на 19-ото 

издание на Европейската дипломатическа програма (ЕДП), организирано от 

Европейската служба за външна дейност.  

 

 През м. юни се проведе изпитна сесия за студентите от съвместната магистърска 

програма „Европейска интеграция и дипломация на ЕС“ на ДИ и Катедра 

„Европеистика“ и от магистърска програма „Дипломация и разузнаване на Балканите“ 

на СУ „Св. Климент Охридски“.  

 

Проектна дейност  

През отчетния период продължи и приключи успешно изпълнението на проект № 

BG05SFOP001-2.004-0005 с наименование „Провеждане на обучения на служители от 

централната администрация за придобиване на ключови умения и компетентности в 

контекста  на ЕС“, финансиран с административен договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ № BG05SFOP001-2.004-0005-C01 от 21.12.2016 г., процедура „Повишаване 

на експертния капацитет на служителите в администрацията”, финансиран по Оперативна 

програма „Добро управление” (ОПДУ), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 

социален фонд, по който ДИ е пряк бенефициент.  

В рамките на отчетния период беше реализирано следното: 

- Бяха проведени специализирани обучения за служители на ДИ в държави членки на ЕС, в 

изпълнение на дейност 5 от проекта, като част от ангажиментите на проекта за реализиране 

на индикаторите на Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на 

държавната администрация, по-конкретно – мярката за укрепване на капацитета на 

обучителните организации. 

- Бяха подготвени и успешно проведени две специализирани обучителни програми в ДИ в 

изпълнение на дейност 4 от проекта, както и провеждането на 2 пилотни обучения за 52 

служители от ЦУ на МВнР – пилотно обучение с наименование „Мениджърски умения“ 

за служители с ръководни функции и пилотно обучение с наименование „Предмандатна 

подготовка“ за дипломатически служители от Министерството на външните работи 

(МВнР), одобрени за задгранични назначения; 

- В Националния пресклуб на Българската телеграфна агенция беше проведена 

заключителна пресконференция. Бе представена информация относно постигнатите цели 

на проекта, изпълнените дейности, целевата група и постигнатите резултати и индикатори 

от изпълнението на проекта. 

- Беше изготвен финалният технически и финансов доклад за успешното приключване на 

изпълнението на проекта. 
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На 24 април в МВнР Дипломатическият институт представи успешно приключилия проект 

„Енергийна дипломация и нейното значение за Украйна“, реализиран по програмата „Emerging 

Donors Challenges Fund” на Държавния департамент на САЩ и с приноса на българската 

политика за развитие.  

 

На 13 май в седалището на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество 

(ОЧИС) в гр. Истанбул беше открита изложба, посветена на българското председателство на 

ОЧИС. Тя се реализира като част от дългосрочния проект на ДИ „Морето сближава всичко 

далечно” и в рамките на Комуникационната стратегия за ЕС.  

 

Публични събития 

На 31 януари по повод отбелязваната през 2019 г. тройна годишнина в японско-

българските двустранни отношения – 110 години от първите официални контакти между двете 

държави, 80 години от установяването на дипломатически отношения и 60 години от тяхното 

възстановяване, Дипломатическият институт, със съдействието на Посолството на Япония у 

нас,  организира публична лекция на проф. Акихико Танака, президент на Националния висш 

институт за политически науки в Токио и бивш президент на Японската агенция за 

международно сътрудничество (JICA), на тема „Споделяне на знанието и опита на Япония в 

областта на официалната помощ за развитие”. 

 

На 1 февруари ДИ организира в Дома на Европа дискусия под наслов „Разговор за ЕС в 

минало, сегашно и бъдеще време“ с петима участници в процеса на присъединяване на България 

към Европейския съюз.  

 

На 15 февруари ДИ организира в Централния военен клуб публична дискусия на тема 

“NATO: Setting the Record Straight on Fake News” с участието на Стивън Меринджър, 

ръководител на отдел „Комуникационни дейности“ в дирекция „Публична дипломация“ на 

НАТО. Дискусията е първата проява от цикъл публични събития по повод 15-годишнината от 

членството на България в НАТО и 70-годишнината на Алианса. 

 

На 10 април, със съдействието на ДИ, в Софийския университет се проведе форум, 

посветен на 50-годишнината от учредяването на Фондация „Константин и Зиновия Кацарови“, 

в контекста на българо-швейцарските отношения. Участие взеха дипломати, експерти от 

научно-изследователската и академична общност и др.  

 

На 11 април се проведе международната конференция "NATO@70: 10 years ahead and 15 

years Bulgaria in NATO", посветена на 70-годишнината на НАТО и 15-годишнината от 

членството на България в Алианса. Конференцията бе организирана от Дипломатическия 

институт, МВнР, Министерство на отбраната и Атлантическия клуб в България. В събитието 

участваха министърът на външните работи г-жа Екатерина Захариева, помощник генералният 

секретар на НАТО г-н Антонио Мисироли, бивши президенти, премиери и председатели на НС, 

както и заместник-министри, чуждестранни посланици, гости. 

 

На 17 април ДИ организира, в партньорство с Китайската академия за обществени науки 

(КАОН), кръгла маса на тема „България и Китай: развитие в новата ера и нови сфери на 

сътрудничество“ – като част от отбелязването на 70-та годишнина от установяването на 

отношенията между България и Китай.  
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През м. юни ДИ стартира заснемането на 12 видео интервюта с посланици на държави, с 

които Р България отбелязва през 2019 г. значими двустранни годишнини. Инициативата е част 

от календара от събития по отбелязването на 140-годишнината на българската дипломатическа 

служба. Заснетите интервюта се публикуват във Фейсбук и интернет страниците на ДИ, както 

и в интернет страниците и социалните мрежи на представените посолства. 

 

На 18 юни ДИ, със съдействието на Посолството на Грузия в България, организира в 

МВнР дискусия с г-жа Софио Кацарава, председател на Комисията по външна политика в 

Парламента на Грузия, на тема „Ролята на жените в съвременната дипломация“.  

 

На 26 юни в залата на Учредителното събрание на Регионалния исторически музей в гр. 

Велико Търново се проведе първата от поредица публични дискусии в страната по повод 

отбелязването на 140 години българска дипломатическа служба. 

 

Издателска дейност 

През м. март излезе от печат 22-и брой на списание "Дипломация". Броят съдържа 

публикации, свързани с Европейския съюз, двустранните отношения на България, Балканите, 

Платформата за сътрудничество "16+1" и кандидатурата на България за членство в 

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). 

 

През м. март излезе от печат 4-ото издание на сборника „Енергийна дипломация“ – 11-и 

брой на поредицата „Външнополитически изследвания“ на ДИ. Сборникът съдържа анализи на 

част от лекторите, участвали в Седмия международен семинар по Енергийна дипломация, на 

експерти от Института по енергиен мениджмънт, както и на представители на Министерството 

на външните работи и Министерството на енергетиката.  

 

През м. април излезе от печат сборникът „Усъвършенстване на Платформата за 

сътрудничество '16+1': пътят напред“ – 12-и брой на поредицата „Външнополитически 

изследвания“ на ДИ, които съдържа доклади и обобщения от едноименната международната 

научно-изследователска конференция, организирана от ДИ като част от официалния календар 

от събития на 7-та среща на върха на премиерите на Китай и страните от ЦИЕ по линия на 

платформата за сътрудничество ‘16+1’.  

 

Организационни структури, участващи в програмата: Дипломатически институт 

 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 дейности” 
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№ 
1100.02.01 - Бюджетна програма „Публични дейности“ 

Закон                 Уточнен план Отчет  
(в лева) 

І. Общо ведомствени разходи: 
609 200 612 200 270 969 

     Персонал 
431 100 432 783 191 832 

     Издръжка 
175 100 176 417 79 137 

     Капиталови разходи 
3 000 3 000 0 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 
609 200 612 200 270 969 

     Персонал 
431 100 432 783 191 832 

     Издръжка 
175 100 176 417 79 137 

     Капиталови разходи 
3 000 3 000 0 

2 
Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от 

ЕС  

0 0 0 

     Персонал 
      

     Издръжка 
      

     Капиталови разходи 
      

ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета  
0 0 0 

    
      

ІІІ. 
Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за 

средства от ЕС 

0 0 0 

    
      

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

    
      

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

    
      

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 
609 200 612 200 270 969 

  Численост на щатния персонал 
21 21 19 

  Численост на извънщатния персонал 
      

 

Програма № 4 „Културна дипломация” 

 

Степен на изпълнение за заложените в програмата цели 

В рамките на Програма „Културна дипломация” Държавният културен институт (ДКИ) 

към министъра на външните работи реализира дейности, насочени към постигане на 

следните цели:  

 Утвърждаване на образа на България като активен член на ЕС и подобряване на 

обществените нагласи за страната в чужбина.  

 Интегриране на културното измерение в приоритетни външнополитически политики и 

програми.  

 Насърчаване на българския културен сектор за активно участие във водещи за 

българската външна политика програми. 
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 Съдействие за програмите на мисиите 

През отчетния период Държавния културен институт работи по изпълнението на културната 

програмата дипломатическите мисии в няколко направления: 

Пътуващи експозиции -  общо 6 от пътуващи експозиции на ДКИ са представени в програмата 

на мисиите. 

- Дигитално копие на изложбата „Кирилицата“ и брошура към нея на испански е изпратено 

до посолството в Мексико. 

- Дигитално копие на изложбата „Азбука и история“ е изпратено до мисията на Р България 

в Подгорица, Черна Гора, където изложбата е представена по повод Деня на славянската 

писменост. 

- В ДП-Атина са изпратени дигитални копия на изложбите „Аромати от България“, 

„Българските паметници под закрила на ЮНЕСКО“, „Традиции“, „Българските градове – 

древност, която живее“. 

- Изложбата на ДКИ „Българските паметници под закрила на ЮНЕСКО“ е представена в 

“Global Campus“ на университета за чужди езици “Ханкук“ в рамките на организираните от ДП-

Сеул прояви по случай 24 май. 

- Посолството на Република България в Киев представи пътуващата изложба „Светлината 

на буквите“ на фестивала „Карпатски простори” в гр. Ивано-Франковск. 

- В ДП-Отава е изпратено дигитално копие на изложбата „Светлината на буквите“. 

 

Филмови презентации 

- В ДП Мадрид са изпратени 6 български филма, предоставени от Националния филмов 

център. Филмите „Козият рог", "Басейнът", "На малкия остров", "Осъдени души", "Една жена 

на 33" и "Всичко е любов" ще участват в лятна панорама от български филми, организирана от 

филмотеката на Андалусия. В процес на подготовка е есенна панорама със съвременни 

български филми. 

- Филмът „Безкрайната градина“ е представен на различни филмови фестивали в Тунис, 

Румъния, Хърватия, Загреб и Япония. 

- Посолството в Тел Авив участва в Дните на Франкофонията в Израел с представяне на 

филма „Дъвка за балончета“, осигурен със съдействието на ДКИ. 

- Филмът „Вездесъщият“ взе участие в Европейките филмови фестивали в Индонезия и 

Сингапур. 

- ДКИ съдейства за участието на филма „Слава“ в Дни на българската култура, 

организирани от ДП-Загреб по случай 24 май. 

- ГК Лос Анджелис осигури участие на Фестивала на Европейското кино “Starring Europe” 

с краткометражният филм на младия режисьор Стефан Апостолов „Живот в четири сезона“ е 

подкрепено от Държавния културен институт. 

 

Литература 

- В периода 4-11 април 2019 г. се провежда Международен панаир на книгата в 

Подгорица, където участва и Посолството на Р България в Черна гора. Представени са издания 

на БАН във връзка с отбелязването на 150-годишнината от създаването на Академията и 

кампанията „БАН дарява книги“. Изпращането на изданията е организирано от ДКИ. 

 

Кампанията „Пловдив – Европейска столица на културата 2019“ и други 
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- За популяризиране на „Пловдив – Европейска столица на културата 2019“, Институтът е 

получи от фондация „Пловдив ЕСК  2019“ рекламни материали и банери, които са изпращани 

на мисиите. 

- С Посолството на България в Техеран е координиран проект за резиденция на ирански 

преводач на българска литература в София, както и работата по реставрацията на мозаечно пано 

– местен артефакт - в сградата на посолството 

- Оказано е съдействие и за други прояви – изложби съвременно изкуство, конференции и 

културни форуми  и др. 

 

Съвместни проекти с Дипломатическия корпус в София 

Ангажиментът на ДКИ за работа с дипломатическите мисии през полугодието се 

реализира в няколко събития:  

На 30 януари 2019 година Държавният културен институт към министъра на външните 

работи съвместно с посолството на Държавата Израел и посолството на Словашката република 

организираха събитие за отбелязването на Международния ден в памет на жертвите на 

Холокоста със събитие в Културния център Г8 в София. 

На 7 март ДКИ представи изложбата „Силата на гражданското общество, Съдбата на 

евреите в България, 1941-1944 г.“ Инициативата се организира съвместно с Унгарския културен 

институт, по повод на годишнината от събитията в България, довели до отмяна на депортацията 

на българските евреи. Отбелязано е и навършването на десет години от създаването на 

експозицията, която има над 80 презентации в българските мисии по света.. Институтът участва 

и в инициативата „Шествие на толерантността“ на 10 март, когато се навършват 76 г. от 

спасяването на българските евреи. 

През юни в галерия „Мисията“ на Държавния културен институт към МВнР е открита 

изложбата „Дон Кихот в мрака“, посветена на бразилския дипломат Соуза Дантас, който на 

поста си в Париж и Виши във Франция в предвоенните години – до 1942 г. спасява живота на 

стотици европейски евреи.  

Институтът участва в организирането на традиционната Седерна вечеря на 23 април, на 

която вицепремиерът и министър на външните работи г-жа Екатерина Захариева кани 

представители на различните изповедания и посланици. 

ДКИ е традиционен партньор на инициативата Фестивал на Азиатската култура, който 

има своето трето издание с участието на посолствата от 17 азиатски страни. 

ДКИ участва в презентацията на изложбата „Папството и България“, подготвена по 

повод апостолическото посещение в България на папа Франциск. 

Съвместно с посолството на Япония се подготвя експозиция за връзките между двете 

страни в областта на археологията. Автор е проф. Диана Гергова, която е удостоена с високо 

японско държавно отличие. 

 

Галерия „Мисията“ и Художествен фонд на МВнР 

Проектите от това направление имат за цел разширяване на диалога и сътрудничеството 

с партньори, които допринасят за целите на програмата.  

В галерия „Мисията“ на ДКИ са организирани общо 4 изложби, включително специална 

програма за Нощта на музеите на 21 май 2019 г., организирана съвместно със специалност 

„Калиграфия“ на Националната художествена академия. 
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Продължава работата по реинвентаризация на произведенията от Художествения фонд, 

изготвяното на нови паспорти на произведенията, реставрационна програма и рамкиране. 

Направен е преглед на място на фонда в мисиите в Париж, Лондон, Прага и Букурещ. За 

рамкиране и реставрация са транспортирани до София повече от 30 произведения. На мисиите 

са предоставени други картини. При подготовката на изложбата от програмата за отбелязване 

на 140-та годишнина на дипломатическата служба са реставрирани и рамкирани 30 единици от 

фонда. 

Съвместни проекти с дирекциите на МВнР  

С дирекция „Политика за сигурност“ Институтът участва в координация на заданието за 

юбилейна пощенска марка „15 години България в НАТО“. 

С дирекция „Човешки ресурси“ е организирана фотографска изложба във връзка с 

домакинството на срещата на лицата за контакт по подбора на наблюдатели от държавите-

членки за мисии на ЕС за наблюдение на избори (EU EOM). С дирекция „Двустранно 

европейско сътрудничество“ е аранжирана изложба с архивни документи по повод 110-

годишнина от установяването на дипломатически отношения между България и Нидерландия, 

която бе съпътстващо събитие по време на посещението на Стеф Блок – министър на външните 

работи на Нидерландия. 

Изложбата  „On the Go“ беше представена в Софийския университет „Св. Климент 

Охридски“, по време на съвместно събитие за отбелязване на Деня на Азиатско-европейския 

форум (АСЕМ) - 2019: Укрепване на свързаността между Европа и Азия чрез насърчаване на 

контактите между хората и образователния обмен“ организирано от МВнР и СУ. 

Съгласувано с Дирекция „Пресцентър“ ДКИ актуализира информацията за подразделите 

„Култура и религия“ и „История“ за интернет страницата на дипломатическите 

представителства в домейна на МВнР.  

 

140-та годишнина на българската дипломатическа служба 

Държавният културен институт е ангажиран в Работната група по отбелязването на 140 

години българска дипломатическа служба. 

- Институтът подготви задание и съвместно с Националната художествена академия 

проведе конкурс за избор на лого на кампанията, на който бе изпран проектът на Ненко 

Атанасов – преподавател в НХА. Проведени са консултации по заданието за изготвяне на 

юбилейна пощенска марка „140 години българска дипломатическа служба“. Марката беше 

валидирана през май в министерството от вицепремиера и министър на външните работи г-жа 

Екатерина Захариева и министъра на транспорта и съобщенията г-н Росен Желязков в 

присъствието на дипломатическия корпус. 

- Подготвени са две експозиции. За документалната експозиция са издирени над 500 

архивни единици и документи в ДА „Архиви“ и Народната библиотека, подготвен е проект за 

дизайна на експозицията, текстове към паната – съвместно с Дирекция „Административно 

обслужване и архив“. Изложбата се експонира в двуезична версия в градината „Кристал“ в 

София по повод Деня на българската дипломация през юли. Изложбата „Дипломация и 

изкуство“ е с произведения то фонда на министерството е планирана за втората половина на 

годината и се организира в Галерия „Академия“, където се очаква да привлече вниманието на 

широка публика. Подготвен е проект за дизайн, картини са транспортирани от мисиите в 

Лондон, Париж и Букурещ, организирана е реставрация и рамкиране, заснемане. 

- Като част от програмата на годишнината ДКИ работи с компанията Global Event за 

видео-презентация за 3D mapping на сградата на МВнР. Осигурена е и презентацията върху 

кулите на летище София и Бургас.  
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- Съвместно с Дирекция „Протокол“ е осигурена поръчката за изработване на юбилеен 

медал и значка от Монетния двор. 

- Институтът подготви договор за финансовата подкрепа за програмата от страна на Адис 

АД. 

 

Интернет страница и информационно обезпечаване 

 Версиите на български и английски на уеб страницата на ДКИ са регулярно допълвани и 

обновявани с новини и информация за дейността на Института. 

 

Управление на информационни, човешки и финансови ресурси 

Информационни ресурси 

ДКИ текущо поддържа самостоятелна деловодна система, счетоводен и ТРЗ софтуер, и 

участва в системата за електронен документооборот на МВнР. 

 

Човешки ресурси 

Системно се извършва документалната дейност по администриране и управление на 

човешките ресурси, в т.ч.: съставяне на заповеди за възникване и прекратяване на трудови и 

служебни правоотношения, договори по ЗЗД с физически лица, заповеди за командировка в 

чужбина и в страната, служебни бележки и удостоверения за трудов стаж и удържани данъци, 

регистър на трудови и служебни книжки, лични досиета. Ежемесечно се води задължителната 

кореспонденция с външните потребители на информация – НАП, НОИ, НСИ и др. 

 

Финансови ресурси 

В института текущо се извършват процедурите по СФУК преди поемане на задължение 

и извършване на разход, разпорежданията в СЕБРА за инициирани плащания от подведомствен 

разпоредител на МВнР. Поддържа се счетоводна база данни в отчетни групи „Бюджет“ и 

„ДСД“. Периодично се съставят уточнени планове и проекти, отчети и доклади за 

реализирането на дейностите по програма „Културна дипломация”. 

 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Ползи/ефекти  Целева стойност 

Показатели за изпълнение Мерна единица 

План 

2019 г. 

 

Отчет 

към 

30.06.2019 

г. 

1. Реализирани проекти/инициативи със задграничните мисии, с 

българските артистични общности в чужбина и други партньори 
Брой 40 45 

2. Управление и поддържане на Художествения фонд, експозиции в 

галерия „Мисията” 
Брой 10 6 

3. Дейности и продукти, насочени към основните партньори. Брой 10 8 
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Дейност на пресцентъра на МВнР 

Реализиране на следните функционални задачи през първото полугодие на 2019 г.: 

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

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

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

значим характер на министъра и ръководството на МВнР; изготвяне на изявления на министъра 

за медиите, както и подготовка на интервюта на министъра за медиите. 

- Поддържане на активен диалог с представителите на медиите, организиране на 

пресконференции, оповестяване на оповестяване на официални позиции по 

външнополитически теми и събития. 

- Поддържане на унифицираното присъствие на МВнР и задграничните представителства 

на Република България в интернет, включително всекидневно обновяване на интернет 

страницата и профилите на министерството в социалните мрежи, редовно отразяване на важни 

международни събития с българско участие и световни събития с широк обществен отзвук, 

както и на официални позиции по външнополитически теми. 

- 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, изготвяне и 

разпространение на съобщения до медиите при необходимост. 

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

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

акредитирането на български журналисти за отразяване на събития в чужбина.   

- Изготвяне на поздравителни адреси за важни дати и събития. 

- Подпомагане на министъра на външните работи в организацията и дейността на Съвета 

по европейска комуникация, включително организиране на заседания на Съвета, изготвяне на 

Отчет за изпълнението на Работната програма за 2018 г. на Комуникационната стратегия на 

Република България за ЕС и на Проект на Работната програма за 2019 г. (приети с РМС № 95 / 

22 февруари 2019 г.), координация по изпълнението на утвърдените инициативи по 

Международния план за 2019 г. на Комуникационната стратегия на Република България за ЕС.  

 

Отчетът за изпълнението на Международния план на Работната програма за 2018 г. показва 

нарастващ интерес и положителна реакция към преобладаващата част от събитията, 

организирани от задграничните представителства. Проведени са 99 дейности в 38 държави, като 

редица инициативи привлякоха високопоставени представители на страните домакини и бяха 

отразени във водещи местни медии. Също така, следва да се отчете продължаващата 

положителна тенденция за активно сътрудничеството с представители на българските 

общности в чужбина.  

 

През първото полугодие на 2019 г. по заложени приоритети бяха одобрени за изпълнение 98 

инициативи в 49 страни. При реализирани икономии, в хода на изпълнението на 

Международния план на Работната програма бяха одобрени и допълнителни инициативи.  

 

Събитията, организирани от ДКП, се отразяват своевременно чрез прессъобщения до средствата 

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

мрежи. 
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Продължиха усилията за реализиране на дейности в координация с комуникационните 

кампании на европейските институции и важни международни организации, като с цел 

постигане на по-добра информираност на българските граждани, на централния сайт на МВнР 

бяха създадени специални рубрики по актуални теми.   

  

Във връзка с очакваното оттегляне на ОК от ЕС на централния сайт на МВнР бе създадена 

рубрика, в която се публикуват подробности около процеса на Брекзит, както и въпроси, 

касаещи отношенията на българските граждани и бизнеса с Обединеното кралство след  датата 

на оттеглянето.  

 

На 1 януари 2019 г. България пое ротационното председателство на Организацията за 

Черноморско икономическо сътрудничество (ЧИС) за периода 1 януари-30 юни 2019 г. 

Дирекция „Пресцентър“ публикува информация за приоритетите, както и новини от календара 

на председателството в специално създадената рубрика на сайта на МВнР, свързана със 

събитието.  

 

Звеното се включи и в подготовката за провеждане на изборите за членове на Европейския 

парламент, като публикува своевременно подробна информация за начина на гласуване на 

сънародниците ни в чужбина, избирателните списъци за съответните държави и секции, 

адресите на избирателните секции и др.   

 

През отчетния период дирекция „Пресцентър“ участва активно и в Работната група по 

отбелязване на 140-годишнината на МВнР, като съдейства за медийното отразяване на 

събитията от календара на честванията. Звеното инициира и кампания за представяне на 

задграничните ни представителства и на дирекциите на МВнР във фейсбук профила на 

ведомството.  

 

Организационни структури, участващи в програмата 
Държавен културен институт към министъра на външните работи, дирекция „Пресцентър”, 

задграничните представителства, Съвет по европейска комуникация, председателстван от 

министъра на външните работи. 

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

на програмата 

Бюджетните ограничения във финансирането на дейностите на ДКИ и развитието на 

персонала в посока на привличане и задържане на висококвалифицирани експерти.  

Информация за наличността и качеството на данните 

Източниците на информация са следните: 

- Годишните планове и текущите отчети за дейността на ДКИ. 

- Годишните доклади за състоянието на администрацията в ДКИ – по Закона за 

администрацията. 

- Годишните доклади на ДКИ по СФУК. 

-   Отчетите за дейността на Министерството на външните работи и на задграничните 

представителства. 

- Отчетите за изпълнение на Работната програма на Международния план на 

Комуникационната стратегия на Република България за ЕС. 

- Публикации на сайта на ДКИ. 
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Отговорност за изпълнението на програмата 

- Програмен ръководител е определен от министъра на външните работи съгласно Заповед на 

министъра на външните работи - № 95-00-28/ 30.01.2014 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: 
244 000 257 700 124 226 

     Персонал 
166 800 167 955 81 900 

     Издръжка 
77 200 89 745 42 326 

     Капиталови разходи 
0 0 0 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 
244 000 257 700 124 226 

     Персонал 
166 800 167 955 81 900 

     Издръжка 
77 200 89 745 42 326 

     Капиталови разходи 
  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.): 
244 000 257 700 124 226 

  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 



32 

 

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

страни и справяне с актуални предизвикателства пред сигурността.  

Основните усилия през отчетния период бяха насочени към приемственост на заложените 

по време на първото българско председателство на Съвета на ЕС приоритети и след неговия 

край. 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. 

 Водещи теми в дневния ред на Съюза по линия на Общата външна политика и политика за 

сигурност на ЕС (ОВППС на ЕС) през отчетния период бяха ситуацията в Украйна, Сирия, 

Йемен, Либия, Венецуела, Молдова, Сахел, Судан, развитието на отношенията на ЕС с Лигата 

на арабските държави, с държавите от Източното партньорство, АСЕАН, Китай, напредъка по 

изпълнението на Глобалната стратегия на ЕС, както и ефективността на ОВППС и 

дезинформацията. 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. 

 МВнР си сътрудничи с Министерството на отбраната и Министерството на финансите във 

връзка с предстоящото в края на 2019 г. приемане на решение на Съвета на ЕС за създаване на 

Европейски инструмент за мир (EPF) и произтичащите от това въпроси относно формирането и 

изплащането на вноската на България към Инструмента. В концептуално отношение EPF 

обединява някои от инструментите за финансиране в рамките на ОВППС (по-конкретно 

Механизма за подкрепа на мира в Африка (African Peace Facility, APF), който понастоящем е 

част от Европейския фонд за развитие (European Development Fund), и механизма „Athena“, чрез 

който се финансират общите разходи, свързани с военни операции на ЕС). Съществен момент в 

концепцията на Инструмента е разширяването на географския обхват, който вече няма да бъде 

концентриран единствено върху Африка, а ще включва и региони, в които България има засилен 

интерес – като Западните Балкани и страните от Източното партньорство. Освен това се 

предвижда новият инструмент да запълни празнотите в съществуващата правна уредба, което 

би позволило финансирането на дейности в рамките на целия цикъл на изграждане на държавни 

институции (в т.ч. операции и мисии за обучение на силите за сигурност), предоставяне на 

екипировка и оборудване и др.  

Изпълнението на мерките за укрепване на колективната отбрана, справедливото 

споделяне на разходите за отбрана, отношенията с Русия, включително развитията около 

Договора за съкращаване на ракетите със среден и малък обсег на действие, подкрепата за 

Украйна и Грузия, засилването на присъствието на НАТО в Черно море, борбата с тероризма, 

обстановката в Косово, Афганистан, Ирак и Сирия, противодействието на хибридни заплахи и 

изграждането на устойчивост бяха водещи теми в дневния ред на Алианса. През отчетния 

период стартира формалният процес на присъединяване на Република Северна Македония към 

НАТО. 

Въпреки ограничените ресурси, заложените за отчетния период цели бяха постигнати в 

голямата си част, като българските позиции се базираха на принципа за 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 
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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.  

Заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи 

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

България продължи участието си в изпълнението на Глобалната стратегия за външна политика и 

политика за сигурност на ЕС под ръководството на Върховния представител за ОВППС. 

България продължи да поставя акцент върху Западните Балкани и по време на последващите 

ротационни председателства на Съвета на ЕС от Австрия и Румъния.  Активно участва във формирането 

на политиката на ЕС към Западните Балкани и да се застъпва за тяхната европейска интеграция. На 29 

май 2019 г. Европейската комисия излезе с препоръката за започване на предприсъединителни преговори 

за членство в ЕС с Албания и Република Северна Македония и Съветът на ЕС трябва да вземе решение 

по темата през м. октомври 2019 г. Системно полаганите през последните месеци от България усилия за 

употреба на пълното име на Република Северна Македония в рамките на ЕС доведоха до възприемане 

на подход за използване на пълното конституционно име на нашия съсед в официалните документи на 

ЕС, които са утвърдени от работните органи на Съвета на ЕС. България продължи да отстоява и 

позицията, че добросъседските отношения и регионалното сътрудничество имат хоризонтално значение 

и следва да бъдат оценявани през целия предприсъединителен процес, което трябва да бъде отразено в 

бъдещите преговорни рамки за Р Северна Македония и Албания.  

Европейското съседство продължи да бъде важен приоритет за България след 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 участва в отбелязването на 10тата годишнина от 

създаването на инициативата Източно партньорство (13-14 май 2019, Брюксел). 

Иран продължи да бъде във фокуса на внимание предвид несигурността около запазването на 

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

него, както и заради нарастващото напрежение в Персийския залив, вкл. по отношение на свободата на 

корабоплаване. 

На 21-22 януари 2019 г. бе проведена първата министерска среща между ЕС и Африканския 

Съюз. Бяха обсъдени политически и икономически аспекти и засилване на сътрудничеството в подкрепа 

на основания на правила световен ред. 

През отчетния период фокусът на ЕС беше насочен към развиване на отношенията със страните 

от региона на Азия. В рамките на министерската среща ЕС-АСЕАН на 21 януари 2019 г. министрите на 

външните работи постигнаха принципно съгласие за издигане на отношенията между ЕС и страните от 

АСЕАН до стратегическо партньорство. Държавите членки на ЕС проведоха обмен на мнения по 

европейската външна политика спрямо Китай и развитието на двустранните отношенията ЕС-Китай. 

Отношенията между ЕС и Япония достигнаха ново равнище на развитие от 1 февруари 2019 г., с 

временното прилагане на Споразумението за стратегическо партньорство (ССП) и влизането в сила на 

Споразумението за икономическо партньорство (СИП), които бяха подписани на Срещата на върха през 

юли 2018 г. На 3 април 2019 г. с Решение на Министерски съвет на Р България бе одобрено ССП между 

ЕС и Япония. 

Отбелязано бе положително развитие на отношенията на ЕС със страните от региона на Латинска 

Америка и Карибите. България подкрепи усилията на ЕС за създаване на Международна контактна 

група по Венецуела и за установяване на продуктивен диалог с всички вътрешно политически 

представители и външнополитически регионални и международни участници 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.  

Съгласно установената до момента практика външният министър участва в годишната 

конференция в подкрепа на бъдещето на Сирия „Брюксел-III“ 12-14 март 2019 г. 

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 



34 

 

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” ( 31 януари- 1 февруари в 

Букурещ).  Разглежданите теми и приети решения обхващаха както широк спектър от актуални въпроси, 

така и стратегически теми и насоки за развитието на отношенията на Европейския съюз с трети страни. 

В периода 10-11 януари 2019 г. в Клуж-Напока, Румъния се проведе неформална срещи на 

политическите директори на ДЧ на ЕС. На 21-22 март в Тимишоара, Румъния се проведе неформална 

среща 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. За посрещане на предизвикателствата на променящата се среда на 

сигурност и в изпълнение на новото политическо ниво на амбиция, заложено в Глобалната стратегия, 

ЕС продължава процеса на преглед на структурите и инструментите по Общата политика за сигурност и 

отбрана с цел подобряване на оперативния им капацитет чрез постигане на кохерентност между 

отбранителните инициативи на ЕС. 

Направени бяха важни стъпки в редица направления: изпълнение на поетите ангажименти по 

Постоянното структурирано сътрудничество (ПСС/PESCO) от страна на държавите членки, по-

нататъшното надграждане на проектите и институционалната рамка на инициативата, съобразено с 

Координирания годишен преглед на отбраната (КГПО/CARD) и приоритетите, произтичащи от 

Плана за развитие на способностите (ПРС/CDP), както и получаване на необходимата подкрепа от 

Европейския фонд за отбрана (ЕФО/EDF) за изграждане на ключови способности чрез проекти по 

ПСС. 

През април 2019 г. ЕСВД и Комисията разпространиха съвместен План за действие за прилагане 

на приетото през 2018 г. Споразумение (Компакт) за засилване на гражданското измерение на ОПСО, с 

цел изпълнение на поетите ангажименти до средата на 2023 г. МВнР инициира междуведомствен 

координационен процес по подготовката на национален план за прилагане на Компакта. 

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 европейския дневен ред през първото полугодие на 2019 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.  

На системна основа бяха изготвяни съответни позиции и материали за участие на българската страна в 

заседания на СВнР и редица срещи на министъра на външните работи и висши държавни ръководители. 

 

Енергийна сигурност 
В областта на енергийната сигурност, влизаща в обхвата на ОВППС на ЕС, през първото полугодие 

на 2019 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 въз основа на рамката, въведена от Стратегията 
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на ЕС за устойчив енергиен съюз, и ориентираната към бъдещето политика на Съюза за изменението на 

климата. 

Предприети бяха, съвместно с редица страни от региона, действия по осигуряването на условия за 

активно регионално сътрудничество и външнополитическа подкрепа за изпълнение на приоритетите. 

Съгласно приетата от 44-то Народно събрание актуализирана енергийна стратегия на Република 

България до 2020 г., продължихме работата за изграждане на газов хъб "Балкан", който цели запазване 

ролята на България като основна държава, осигуряваща входни количества и търговия на природен газ 

и трансграничен пренос за региона и ЕС. Целта е обезпечаване сигурността на доставките на природен 

газ не само за България, а и за ЕС. 

През отчетния период бяха разгледани 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.  

 

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.   

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.  

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. 

 

 Участие в НАТО 

Резултати от предоставянето на продукта/услугата 

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

външнополитически приоритети през отчетния период. Tекущите 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 
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на страните-членки на НАТО, където страната ни защити позиции, съответстващи на 

националните интереси за гарантиране на сигурността на българските граждани. 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата 

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

- Среща на министрите на външните работи на страните-членки на НАТО (3-4 април 2019 

г. във Вашингтон). Срещата бе юбилейна, като с нея се отбеляза 70-та годишнина от 

подписването на Северноатлантическия договор и създаването на Алианса. България взе 

отношение към дискусиите по всички основни теми от дневния ред на форума: Русия, 

ситуацията около Договора за унищожаване на ракетите с малък и среден обсег на действие, 

сигурността в Черно море, борбата с тероризма и заплахите от юг, Афганистан, справедливото 

разпределяне на усилията за укрепване на общата ни сигурност, чрез инвестиции в отбрана и 

развитие на модерни отбранителни способности. Прие се пакет от мерки за подобряване на 

ситуационната осведоменост на НАТО в Черно море и за оказване на допълнителна подкрепа 

на нашите партньори Украйна и Грузия. В същото време се препотвърди двупистовия подход в 

отношенията с Русия – укрепване на отбранителни способности за сдържане на евентуални 

агресивни намерения към страните-членки на НАТО, заедно с възможността за продължаване 

на диалога с руската страна, с цел комуникиране на притеснения, избягване на инциденти и нова 

нежелана ескалация на напрежението. България потвърди решимостта на Алианса в борбата с 

тероризма, както по отношение на Афганистан, така и в борбата с ДАЕШ. Съюзниците показаха, 

че са готови да поемат своята отговорност в справедливото разпределяне на усилията за 

укрепване на общата ни сигурност, чрез инвестициите в отбрана и развитие на модерни 

отбранителни способности. 

- Посещение на генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг в България (28.02-01.03 

2019г.). Министерството на външните работи организира, подготви и участва активно в 

посещението на Генералният секретар (ГС) на НАТО Йенс Столтенберг в България. По време 

на посещението ГС разговаря по широк кръг от теми от дневния ред на НАТО с президента 

Румен Радев, министър-председателя Бойко Борисов, вицепремиерите Екатерина Захариева и 

Красимир Каракачанов. По време на посещението си ГС нееднозначно определи 

присъединяването на България преди 15 г. като важен принос за стабилността в Европа, за 

укрепването на демокрацията, върховенството на закона и опазването на мира, които са в 

основата на икономическия просперитет. Той даде висока оценка за приноса ни към мисиите и 

операциите на НАТО, стратегическата ни роля в Черноморския регион, както и заслугите ни за 

укрепване на стабилността и насърчаване на евроатлантическата перспектива на страните от 

Западните Балкани. 

- Мюнхенска конференция по сигурността (15-17 февруари 2019г.) Министерството на 

външните работи имаше основна роля в организацията и подготовката на участието на 

министър-председателя Бойко Борисов и заместник министър-председателя и министър на 

външните работи Екатерина Захариева в Мюнхенската конференция по сигурността, както и за 

участието на Цветан Цветанов, народен представител, в съпътстващо събитие по въпроси на 

сигурността в Черно море. Водещи теми в дневния ред на конференцията бяха подновеният 

стремеж за утвърждаване на ролята на ЕС в сферата на сигурността, трансатлантическите 

отношения и подновеното съперничество между великите сили. Експерти от цял свят 

дискутираха въпроси като контрола върху въоръженията и сътрудничеството в сферата на 

отбраната; връзката между международната търговия и сигурността; последиците от 

климатичните промени и технологичните иновации. 
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- Среща на върха във формат Б-9 в Кошице, Словакия (28 февруари). Изготвени бяха  

становища и позиции по актуални въпроси от дневния ред на НАТО за подготовката на 

участието на президента Румен Радев във форума. На срещата бяха дискутирани влошената 

среда за сигурност в Европа и засилващата се пропаганда и дезинформация. Отбелязана бе 70-

та годишнина от създаването на НАТО, 15-та и 20-та годишнини от присъединяването към 

Алианса на страни от формата Б-9, препотвърдени бяха ангажиментите за колективна отбрана 

и мерките за противодействие на новите заплахи за сигурността на страните-членки на НАТО. 
 

Акценти в дейността през отчетния период: 
В координация с компетентните дирекции в МВнР, дирекция „Политика за сигурност 

(ПзС)“ подготви, съгласува и внесе за разглеждане в Министерски съвет проект на РМС за 

одобряване на проекта на Протокол към Северноатлантическия договор относно 

присъединяването на Република Северна Македония и за упълномощаване на временно 

управляващия Постоянната делегация на Република България към НАТО за подписването му, 

заедно със съпътстващите го документи. МВнР подготви, съгласува и внесе за разглеждане в 

Министерския съвет на проект на РМС за предложение до Народното събрание за ратифициране 

на Протокола към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Република 

Северна Македония. Много сериозни усилия бяха положени за представяне и търсене на 

подкрепа, в рамките на НАТО, на българската позиция по употребата на пълното 

конституционно име на страната. 

Започна изпълнението на приетия м.г. национален план от инициативи за отбелязване на 

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

НАТО. Съвместно с Министерството на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията, като част от плана, беше валидирана юбилейна пощенска марка. Беше 

координирано участието на заместник-министър Емилия Кралева в публично събитие в 

Брюксел през м. март за отбелязване на годишнините от три „вълни“ на разширяване на НАТО, 

съответно преди 10, 15 и 20 години. През април Министерството на външните работи и 

Дипломатическият институт, съвместно с Атлантическия клуб и Министерството на отбраната, 

организираха международна конференция на високо ниво в София. С изказвания по ключови за 

НАТО и за България теми взеха участие вицепремиерът и министър на външните работи 

Екатерина Захариева, заместник-министърът на външните работи Емилия Кралева, заместник-

министърът на отбраната Атанас Запрянов, помощник-генералният секретар на НАТО по 

съвременните заплахи Антонио Мисироли, посланици и представители на неправителствения 

сектор. Конференцията предостави възможност за отправяне на послания към обществеността 

относно значението на членството на България в НАТО и приноса на Алианса за националната 

сигурност.  

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

предизвикателствата на променящата се информационна среда, България се присъедини към 

комуникационната кампания на Алианса „We Are NATO”. Фокусът на кампанията е върху 

младите хора – в качеството им на бъдещи лидери, които ще носят отговорността за важните 

решения. Бяха проведени координационни срещи с британски екип по стратегически 

комуникации, на които бяха обсъдени предстоящи събития, готвени обучения и семинари, както 

и процеса на оценяване на въздействието на кампанията.  

Оказана бе подкрепа по подготовката на Посолството на Република България в Дъблин 

за поемането на функциите на Посолство за контакт на НАТО от началото на годината за срок 

от две години, както и за текущото изпълнение на тези функции, включително в контекста на 

отбелязването на 70-та годишнина на Алианса и 15-та годишнина от присъединяването на 

България. 
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 През май, под ръководството на  дирекция „ПзС“, бе успешно организирано и проведено 

участието на МВнР в годишното учение на НАТО по управление на кризи (CMX 19). Главната 

цел на учението бе да се тества състоянието на системата на НАТО за отговор при кризи и да се 

проверят способностите на Алианса за колективна отбрана. Съгласно сценария на учението бе 

задействан процесът на НАТО за отговор при кризи, с преминаване през всички фази – ранно 

предупреждение, оценка, разработване на варианти за отговор, планиране и изпълнение. 

Отработени бяха елементи за задействане на консултации по чл. 4 от Северноатлантическия 

договор, в отговор на кибер и хибридни заплахи, и решения за планиране и провеждане на 

операции по чл. 5.  

Оказан бе активен принос към подготовката на Доклада за състоянието на националната 

сигурност на Република България през 2018 г. 

МВнР бе активно ангажирано със свои представители в стартираните от МО проекти по 

модернизацията на въоръжените сили на Република България и в частност в проекта за 

придобиване на нов боен самолет за нуждите на българските ВВС и този за придобиване на 

многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС. Успешно завърши процедурата по 

договаряне, одобрение, подписване и ратификация на договорите за придобиване на осем 

американски бойни самолета Ф-16, блок 70. 

МВнР взе активно участие в работата на съвместната експертна работна група за 

изготвяне на проект на нормативен акт, регламентиращ изпълнението на презгранични 

операции за охрана на въздушното пространство („Air Policing“) на Република България от 

самолети от страни – членки на НАТО в условия на действаща мисия по усилен „Air Policing“ в 

съседна на България държава. Работната група прие предложение за анекс към съществуващия 

двустранен меморандум с Румъния относно регламентирането на провеждането на 

презгранични операции и изпълнението на мисии за охрана на въздушното пространство. 

Вариант на актуализираното споразумение е изпратено до румънската страна за съгласуване и 

се очаква окончателното му приемане до края на годината. 

През отчетния период бяха предприети действия по подготовката на приноса на МВнР към 

междуведомствения процес по провеждане на Стратегически преглед  на системата за защита 

на националната сигурност и Стратегически преглед на отбраната. 

 

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 

Ограничените ресурси в дипломатическата служба в някои отношения ограничават 

потенциала за ефективна защита на българските национални интереси. Недостатъчна 

осведоменост на български ведомства и институции по ключови аспекти на членството на 
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Република България в НАТО. Хибридни действия и кампании на трети държави, насочени 

срещу членството в НАТО. 

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

и задграничните представителства; Отчети 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: 721 300 721 300 75 871 

     Персонал 0 0 0 

     Издръжка 721 300 721 300 75 871 

     Капиталови разходи 0 0 0 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 721 300 721 300 75 871 

     Персонал   0 0 

     Издръжка 721 300 721 300 75 871 

     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 

  
1. Финансиране на вноските на Република България към бюджетите на 

НАТО за новата главна квартира в Брюксел, кралство Белгия 
      

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.): 721 300 721 300 75 871 
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  Численост на щатния персонал       

  Численост на извънщатния персонал       

 

 

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. 

- 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 Централна Азия 

Източно партньорство 

През 2019 г. бе отбелязана десетата годишнина от стартирането на инициативата „Източно 

партньорство“ (ИП). Заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър 
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на външните работи на Република България г-жа Екатерина Захариева участва в Министерската 

среща по ИП, проведена в Брюксел на 13-14 май 2019 г. 

Заместник-министър Юрий Щерк взе участие в конференцията „10-та годишнина на 

Източното партньорство – постижения и пътят напред“, организирана от Посолството на 

Румъния в София (16 май 2019 г., София). 

Русия 

На 4-5 март 2019 г. бе осъществено официално посещение в Република България на 

председателя на Правителството на Руската федерация Дмитрий Медведев. По време на 

проведените разговори с министър-председателя Бойко Борисов и президента на Републиката 

Румен Радев бяха обсъдени перспективите на сътрудничество в областта на енергетиката, 

транспорта, търговията, туризма, социалната сигурност. Двамата министър-председатели 

откриха българо-руски бизнес форум в областта на туризма. Подписани бяха Протокол за 

консултации между министерствата на външните работи на Република България и Руската 

федерация за 2019 г., Програма за съвместни действия в областта на туризма между 

Министерството на туризма на Република България и Министерството на икономическото 

развитие  на Руската федерация за периода 2019-2021 г.  и Протокол за изменение и допълнение 

на Договора за социална сигурност от 27 февруари 2009 г. между двете страни.  

В периода 6-8 юни 2019 г. президентът на Република България Румен Радев и заместник 

министър-председателят по икономическата и демографската политика Марияна Николова 

осъществиха посещение в Русия за участие в Санктпетербургския международен икономически 

форум. На 6 юни 2019 г. в Санкт Петербург, в рамките на форума, се състоя двустранна среща 

на президента на Република България Румен Радев с президента на РФ Владимир Путин. 

Основна тема на разговорите бе двустранното сътрудничество с акцент върху енергийната 

област. 

В периода 24-26 юни 2019 г. бе осъществено официално посещение в Русия на 

парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Цвета Караянчева. Г-

жа Караянчева проведе срещи с председателя на Съвета на федерацията Валентина Матвиенко, 

с Вячеслав Володин, председател на Държавната дума, с министъра на външните работи Сергей 

Лавров и с председателя на Правителството на Руската федерация Дмитрий Медведев. Основна 

тема на разговорите бяха перспективите на двустранните отношения. Г-жа Караянчева направи 

изказване на заседание на Съвета на федерацията.  

Украйна 

На 28 март 2019 г. в Киев се проведоха политически консултации на ниво заместник-

министър на външните работи между Република България и Украйна, водени от българска 

страна от заместник-министър Юрий Щерк. На 29 март бяха проведени разговори в 

Министерството на образованието и науката на Украйна, на която от българска страна бяха 

поставени всички проблеми, свързани изучаването и обучението на български език на 

представителите на БНМ в Украйна. 

В периода 12-14 май 2019 г. заместник министър-председателят по икономическата и 

демографската политика Марияна Николова осъществи работно посещение в Киев, Украйна, в 

рамките на което проведе среща с украинския първи заместник министър-председател и 

министър на икономическото развитие и търговията Степан Кубив. Двамата вицепремиери 

постигнаха договореност за възобновяване на работата на Междуправителствената комисия за 

икономическо сътрудничество, чието последно заседание бе реализирано през 2010 г. 

На 20 май 2019 г. вицепремиерът Марияна Николова бе на посещение в Киев за участие в 

официалната церемония по встъпването в длъжност на новоизбрания украински президент 

Володимир Зеленски. В рамките на среща между вицепремиера г-жа Марияна Николова и 
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президента Зеленски, украинският държавен глава увери, че ще има пълна приемственост и 

надграждане в отношенията както при двустранния политически и икономически диалог, така 

и за запазване на правата на българското национално малцинство в Украйна. 

Министерството на външните работи съдейства за осъществяване на необходимите 

процедури за удължаване на срока на действие на Протокола за сътрудничество и обмен между 

министерствата на образованието и науката на Република България и Украйна за учебната 2015-

2016, 2016-2017, 2017-2018 и 2018-2019 година до 30 юни 2020 г.  

Република Молдова 

През първото полугодие на 2019 г. двустранните отношения между Република България и 

Република Молдова се развиваха с по-нисък интензитет предвид парламентарните избори в 

страната, проведени на 24 февруари 2019 г. и последвалата продължителна невъзможност за 

съставяне на правителство на страната. Съставянето на работещо коалиционно правителство 

доведе до известно активизиране на контактите на двустранно ниво и организирането на среща 

на г-н Константин Димитров, генерален директор на ГД „ПВ“, с г-жа Даниела Морари, 

държавен секретар в  Министерството на външните работи и европейската интеграция на 

Република Молдова, в рамките на участието й в 40-та Среща на министрите на външните работи 

на държавите-членки на ОЧИС (28 юни 2019 г., гр. София).  

В рамките на Седмия глобален бакински форум бе осъществена среща на министър-

председателя Бойко Борисов с президента на Република Молдова Игор Додон (14 март 2019 г.).   

Грузия 

На 4-5 април 2019 г. в София се състоя шестото заседание на Междуправителствената 

българо-грузинска комисия за търговско-икономическо сътрудничество. Направен бе преглед 

на двустранните икономически отношения - по общо мнение, обменът не отговаря на нивото на 

политическите отношения. 

В периода 15-16 април 2019 г. се състоя официално посещение в България на министър-

председателя на Грузия г-н Мамука Бахтадзе. В състава на грузинската делегация бе включен и 

министърът на външните работи г-н Давид Залкалиани. Министър-председателят на Грузия бе 

приет от президента на Република България г-н Румен Радев и от министър-председателя на 

Република България г-н Бойко Борисов. В хода на визитата бе осъществена и среща на 

заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи 

на Република България г-жа Екатерина Захариева с министъра на външните работи на Грузия г-

н Давид Залкалиани.  

В периода 17-19 юни 2019 г. на официално посещение в България бе председателят на 

парламента на Грузия г-н Иракли Кобахидзе. В рамките на визитата се проведоха срещи с 

председателя на Народното събрание г-жа Цвета Караянчева, с президента г-н Румен Радев и с 

българския патриарх Неофит.  

Република Армения 

В периода 12 – 13 март 2019г. в гр. Ереван се проведе Осмата сесия на 

Междуправителствената българо-арменска комисия за икономическо и научно-техническо 

сътрудничество. В нейните рамки бяха проведени и двустранни срещи на министъра на 

транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България г-н Росен 

Желязков със заместник министър-председателя на Република Армения с ресор транспорт и 

информационни технологии г-н Тигран Авинян и с министъра на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията на Република Армения г-н Акоп Ашакян. 

На 23 април 2019 г. в гр. Ереван се проведоха политически консултации между 

министерствата на външните работи на Република България и Република Армения на ниво 

заместник-министри. 
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В рамките на 23-ия Петербургски международен икономически форум (6-8 юни 2019 г., гр. 

Санкт Петербург) се проведе среща между президента на Република България г-н Румен Радев 

и министър-председателя на Република Армения г-н Никол Пашинян. 

Република Азербайджан 

В контекста на Стратегическия диалог между България и Азербайджан, през първите 6 

месеца на 2019 г. бяха осъществени поредица от визити на високо и най-високо равнище, както 

и преговори за подписване на двустранни междуправителствени споразумения, както следва:  

- Работно посещение в Баку на министъра на енергетиката г-жа Теменужка Петкова за 

участие в Петата Министерска среща на Консултативния съвет по Южния газов коридор (20 

февруари 2019 г.) 

- Работно посещение в София на първия заместник-министър на отбраната и началник на 

Генералния щаб на Въоръжените сили на Република Азербайджан, генерал-полковник 

Наджмадин Садъков (11 – 13 март 2019 г.). 

- Работно посещение в Баку на г-н Бойко Борисов, министър-председател на Република 

България, състояло се в периода 14 – 15 март 2019 г. за участие в Седмия глобален бакински 

форум.  

- Работно посещение в България на г-н Ягуб Еюбов, първи заместник министър-

председател на Република Азербайджан (22 май 2019 г.). Г-н Еюбов взе участие в церемонията 

по официалното откриване на строителството на газовия интерконектор България – Гърция.  

- Работно посещение в България на г-н Абулфас Гараев, министър на културата на 

Република Азербайджан, във връзка с участието му в Срещата на министрите на културата на 

страните-членки на ОЧИС (Пловдив, 14 юни 2019 г.). 

- В периода 18 – 19 юни 2019 г. в Баку се състояха преговори на експертно равнище за 

подписването на Протокол между Правителството на Република България и Правителството на 

Република Азербайджан за прилагане на Споразумението между ЕС и Република Азербайджан 

за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица. В преговорите взеха участие 

представители на МВнР и МВР – Гранична полиция на Република България.  

- Работно посещение в Баку на г-жа Цвета Караянчева, председател на Народното 

събрание във връзка с участието й в 53-тата Генерална асамблея на Парламентарната асамблея 

за Черноморско икономическо сътрудничество (19 – 21 юни 2019 г.). 

- Официално посещение в Баку на г-жа Екатерина Захариева, заместник министър-

председател по правосъдната реформа и министър на външните работи на Република България 

(23 – 25 юни 2019 г.). 

- Работна визита в София на г-н Махмуд Маммад-Гулиев, заместник-министър на 

външните работи на Република Азербайджан, във връзка с участието му в 40-та среща на 

Съвета на министрите на външните работи на държавите-членки на Организацията за 

Черноморско икономическо сътрудничество (27 – 28 юни 2019 г.).    

Република Беларус 

Предвиденото за периода 19-22 март 2019 г. посещение в България на председателя на 

Съвета на Републиката на Националното събрание на Република Беларус бе отменено от 

беларуска страна. 

Република Казахстан 

На 13 май 2019 г. в гр. София бе подписан Договор между правителството на Република 

България и правителството на Република Казахстан от министъра на правосъдието на 
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Република България г-н Данаил Кирилов и генералния прокурор на Република Казахстан г-н 

Гизат Нурдаулетов. 

Киргизка република 

На 22 юли 2019 г. в гр. София се проведе среща между министъра на образованието и 

науката на Република България г-н Красимир Вълчев с министъра на образованието и науката 

на Киргизката република г-жа Гулмира Кудайбердиева. 

Развитие на двустранни отношения със страните от Америка 

Двустранни отношения със САЩ 

През първата половина на 2019 г. МВнР продължи последователните си усилия за 

утвърждаване и развитие на стратегическото сътрудничество между България и САЩ във 

всички области от взаимен интерес. 

Запази се установеният през предходни години устойчив и интензивен политически 

диалог с представители на американската страна на всички равнища. 

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

сътрудничеството в сферата на сигурността и отбраната, в т.ч. модернизацията на българската 

армия; въпроси на сигурността в регионален аспект; енергийната сигурност и възможностите за 

диверсификация на източници и маршрути за доставка; приоритетния въпрос за 

присъединяване на България към програмата на САЩ за безвизови пътувания; въпроса за 

започване на преговори за сключване на спогодба за социална сигурност; 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, сред които: 

 На 16 февруари 2019 г. министър-председателят Бойко Борисов проведе двустранна среща с 

вицепрезидента на САЩ Майк Пенс в рамките на участието на българската делегация в 

Конференцията по сигурността в Мюнхен. Сред обсъдените теми бяха задълбочаването на 

двустранната търговия и инвестициите, отличното сътрудничество в сферата на 

правоприлагането, постиженията на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. 

и развитието на ситуацията във Венецуела.  

 В периода 27 февруари - 4 март 2019 г. бе осъществено посещение на вицепрезидента Илияна 

Йотова в САЩ. Програмата на посещението включваше срещи с българската общност в щатите 

Вашингтон и Калифорния, с представители на бизнес средите и на градските администрации на 

градовете Сиатъл и Лос Анджелис, както и откриване на паметни плочи за спасяването на 

българските евреи пред Музея на Холокоста и Музея на Толерантността в Лос Анджелис.  

 Заместник-министър Георг Георгиев проведе работно посещение в САЩ в периода 11 – 15 

март 2019 г. По време на разговорите с представители на Държавния департамент бяха обсъдени 

кандидатурата на България за членство в ОИСР, включването на страната ни в Програмата за 

безвизови пътувания, сътрудничеството в областта на труда и социалната политика и други 

въпроси от двустранния дневния ред. Заместник-министър Георгиев проведе срещи с 

българската общност в Бостън и Вашингтон и изнесе лекция, посветена на българо-

американските отношения пред клуба на българските студенти в университета „Харвард“. По 

време на разговорите с представители на водещи американски еврейски организации и със 

специалния пратеник на Държавния департамент по въпросите на Холокоста бяха обсъдени 

мерките за противодействие на нарастващия антисемитизъм в световен план, важността от 

изучаване и възпоменаване на историята на Холокоста и спасяването на българските евреи. 
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 В рамките на Срещата на министрите на външните работи на НАТО (3-4 април 2019 г.) във 

Вашингтон, заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на 

външните работи г-жа Екатерина Захариева осъществи двустранни срещи с главния прокурор и 

министър на правосъдието на САЩ   г-н Уилям Бар, с председателя на Комисията по вътрешни 

работи в Сената г-н Рон Джонсън, със заместник-председателя на Комисията по външни работи 

в Камарата на представителите г-н Майкъл Маккол и със специалния помощник на президента 

и директор на Офиса по въпросите на търговията и индустрията г-н Питър Наваро. Обсъдени 

бяха двустранни въпроси, както и регионални и глобални въпроси от взаимен интерес. 

 Осъществена беше координация за подготовката на отговор на поставени въпроси от 

Службата на търговския представител на САЩ (United States Trade Representative – USTR) във 

връзка с изготвянето на Доклада на USTR по раздел „Специален 301“ на Търговския закон на 

САЩ за защита на интелектуалната собственост. Докладът беше официално публикуван на 25 

април 2019 г., като България за втора поредна година не беше включена  в „Списъка за 

наблюдение“ относно защитата на правата на интелектуалната собственост. 

 МВнР оказва последователно съдействие на Министерството на образованието и науката за 

включване на българския език в новата програма Общоприет печат за двуезичност на САЩ 

(Global Seal of Biliteracy). 

 На 9 май 2019 г. заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на 

външните работи г-жа Екатерина Захариева прие г-н Самюел Браунбек, посланик за специални 

поръчения по въпросите на свободата на вероизповеданията към Държавния департамент на 

САЩ. 

 На 3 юни 2019 г. във Вашингтон заместник-министър Георг Георгиев проведе среща със 

заместник помощник държавния секретар Матю Бойз. Обсъдени бяха актуални въпроси на 

двустранните отношения.   

 Генералният директор по двустранните въпроси г-н Петко Дойков взе участие в Stabilization 

Leaders Forum (Париж, 17 май 2019 г.). Той представи опита на България в операции по 

стабилизиране под егидата на международни организации.  

 На 12 юни 2019 г. заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър 

на външните работи г-жа Екатерина Захариева прие извънредния и пълномощен посланик на 

САЩ Н.Пр. г-н Ерик Сет Рубин във връзка с неговото окончателно отпътуване от страната.  

 В периода 19-21 юни 2019 г. посещение в България осъществи държавният секретар на щата 

Небраска г-н Робърт Евнен. Програмата на визитата включваше срещи със заместник министър-

председателя и министър на външните работи г-жа Екатерина Захариева, с министъра на 

земеделието, храните и горите г-жа Десислава Танева и със заместник-министъра на труда и 

социалната политика г-жа Зорница Русинова.  

 На 25 юни 2019 г. г-н Георг Георгиев, заместник-министър на външните работи, прие в МВнР 

г-н Ерик Рубин, посланик на САЩ в България, във връзка с окончателното му отпътуване от 

страната. Обсъдени бяха важни въпроси от двустранния дневен ред. 

 На 26 юни 2019 г. министър Захариева се срещна с г-жа Виктория Нюланд, бивш посланик 

на САЩ в НАТО и бивш помощник държавен секретар по европейските и евразийските 

въпроси, за обмен на виждания по регионални и глобални въпроси от взаимен интерес. 

Двустранни отношения с Канада 

През първата половина на 2019 г. продължиха усилията за развитие на двустранните 

отношения с Канада.  

На 20 февруари 2019 г. директорът на дирекция „Америка“ г-н Чавдар Жечев прие за среща 

г-н Майкъл Айстоун, заместник-директор на дирекция „Двустранни европейски отношения и 

институции на ЕС“ в Департамента за външни работи, търговия и развитие на Канада, по искане 



46 

 

на канадската страна. Беше направен цялостен преглед на актуални въпроси от двустранния 

дневен ред и сътрудничеството в многостранни формати. 

Оказано беше необходимото съдействие на Министерския съвет за организиране участието 

на българската делегация в шестата Глобална среща на най-високо равнище „Партньорство за 

открито управление“ с домакин Канада (Отава, 29-31 май 2019 г.). 

Оказано беше необходимото съдействие също за цялостната организация и подготовка на 

посещението в Канада на заместник министър-председателя по икономическата и 

демографската политика г-жа Марияна Николова във връзка с нейно участие в Конференция по 

процеса на реформите в Украйна в периода 2-4 юли 2019 г. в Торонто. 

През първите шест месеца на 2019 г. бяха положени последователни усилия за ускоряване 

на процеса на подписване на Споразумение в сферата на социалната сигурност между 

Република България и Квебек и Административно споразумение за неговото изпълнение.  

През м. юни 2019 г. беше изготвено становище по предоставен от Министерството на 

икономиката проект на Решение на Министерския съвет за предложение до Народното събрание 

за ратифициране със закон на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между 

Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, 

подписано на 30 октомври 2016 г. в Брюксел, Кралство Белгия. 

Бяха подготвяни различни материали, становища и инструкции за участие в заседания на 

Работна група „Трансатлантически отношения“ (COTRA), както и становища по работни 

варианти на проекта на Съвместна декларация от Срещата на най-високо равнище ЕС – Канада, 

състояла се през м. юли 2019 г. в Монреал. 

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 

(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. 

Бяха подготвяни и предоставяни актуални материали по Боливарска република Венецуела и 

Република Никарагуа за редовните заседания на Съвет „Външни работи“, за неформални срещи 

на министрите на външните работи на ЕС във формат „Гимних“ и срещи на политическите 

директори на ЕС. 

Представители на МВнР ежемесечно вземаха участие в заседанията на РГ Работна група 

„Латинска Америка и Кариби” (COLAC) на Съвета на ЕС във формат „столици“ в Брюксел.  

Проведени бяха работни срещи на директора на дирекция „Америка“ и началника на отдел 

„Латинска Америка“ с посланиците на Венецуела, Куба, Мексико, Еквадор и Доминиканската 

република. 

Бе организирана среща на министър Екатерина Захариева с министъра на външните работи 

на Бразилия Ернесто Араужо, състояла се на 14 февруари 2019 г. във Варшава в рамките на 

Конференцията за насърчаване и изграждане на мира и сигурността в Близкия изток. 

Във връзка с работна среща, състояла се на 25 февруари 2019 г., на Вицепрезидента на 

Република България с дамите посланици, акредитирани у нас, бяха подготвени материали за 

Бразилия, Венецуела и Куба. 

Представители на ведомството проведоха срещи с дипломати и служители в посолството на 

САЩ за връчване на нон-пейпъри на правителството на САЩ във връзка със ситуацията във 

Венецуела. 

Проведена беше среща в Брюксел с представители на Румъния и Хърватия за обсъждане на 

възможностите за осъществяване на съвместен проект, представен от Дипломатическия 

институт, по линия на Фондацията ЕС – ЛАК. 
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На 24 април 2019 г. заместник-министър Георг Георгиев проведе среща с посланика на САЩ 

в София г-н Ерик Рубин и с посланика на Федеративна република Бразилия г-жа Ана Сампайо 

по въпроси от региона на Северна и Централна Америка. 

Упълномощен представител на МВнР прие на 12 април 2019 г. парламентарна делегация от 

Националното събрание на Венецуела. Поддържана е редовна комуникация с г-жа Естефания 

Мелендес, представител за България на временния президент на Венецуела Хуан Гуайдо. 

Бяха представени материали и осигурено участие за среща на генералния директор 

„Двустранни отношения“ г-н Петко Дойков с венецуелска парламентарна делегация, водена от 

председателя на Комисията по външна политика в Националната асамблея на Венецуела.  

На 16 май 2019 г. се състоя среща на Групата за приятелство България-Бразилия в 44-то 

Народно събрание с почетния консул на Република България в Бело Оризонте, Бразилия, г-н 

Ренато Русеф и със съветник на губернатора на щат Минас Жерайс, Бразилия. Впоследствие на 

20 юни 2019 г. се проведе среща на Групата за приятелство България-Бразилия с почетния 

консул на Република България в Бело Оризонте, Бразилия, г-н Ренато Русеф и съпровождаща го 

делегация от бразилски щатски депутати. 

Бе осъществена среща на Групата за приятелство България-Куба в 44-то Народно събрание 

с посланика на Република Куба в София. 

Координирана бе програма за срещи в МВнР на почетния консул на България в 

Доминиканската република г-жа Бинка Гоцева. 

На 24 юни 2019 г. заместник-министър Георг Георгиев прие на прощална среща с посланика 

на Бразилия в София по повод предстоящото й окончателно отпътуване от страната. 

На 26 юни 2019 г. г-н Петко Дойков, генерален директор на ГД „Двустранни отношения“, 

проведе срещи за приемане на копия от акредитивните писма на Н. Пр. г-н Марио Адолфо 

Букаро Флорес, извънреден и пълномощен посланик на Република Гватемала в Република 

България със седалище в Йерусалим, Държавата Израел, и на Н. Пр. г-жа Лурдес Виктория-

Крусе, извънреден и пълномощен посланик на Доминиканската република в България със 

седалище във Виена. 

Отбелязан беше напредък в работата по обновяване и разширяване на договорноправната 

база със страните от ЛАК: 

- Продължи работата по договарянето на текста на Спогодба за социална сигурност между 

ресорните министерства на България и Аржентина; 

- Продължи съгласувателната процедура между компетентните институции по 

предложението на Бразилия за постигане на договореност за разрешение за упражняване 

на платена дейност на членове на издръжка на дипломатически и консулски служители, 

на принципа на реципрочност; 

- Продължи съгласувателната процедура между компетентните институции по текста на 

Меморандум за разбирателство за сътрудничество в областта на образованието между 

Министерството на образованието на Федеративна република Бразилия и 

Министерството на образованието и науката на Република България; 

- Продължиха преговорите по проекта на Споразумение в областта на висшето 

образование между Министерството на образованието и науката на Република България 

и Министерството на висшето образование на Република Куба за периода 2018 – 2022 

година. 

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

През първото полугодие на 2019 г. МВнР продължи да работи за развитието на активни двустранни 

отношения със страните от Азиатско-тихоокеанския регион (АТР), в т.ч. с четирите страни, 

стратегически партньори на ЕС (Китай, Япония, Индия и Р Корея) и членове на важни регионални и 
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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 (установено в началото на юли 2019 г.), 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 на динамиката в отношенията с Монголия, подпомагане на 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. През отчетния период беше запазена положителната тенденция на засилване на отношенията с 

държавите от региона, в съответствие с нарастващото му значение в световната политика и икономика. 

До голяма степен бяха изпълнени заложените планове и задачи по отношение на политическия диалог и 

другите сфери на сътрудничество. 

През 2019 г. България продължи да дава принос за формиране на политиката и позициите на ЕС 

към азиатските страни и посредством редовно участие в срещите на експертните формати на Съвета 

на ЕС, тясно ангажиране с държавите от АТР и партньорския диалог на ЕС с важни страни от региона. 

Страната участва активно и в процеса на съгласуване на съвместни документи за срещите на върха на 

ЕС с Япония и Китай, проекти на споразумения на ЕС с държави от АТР: Споразумения за свободна 

търговия ЕС-Австралия и ЕС-Нова Зеландия. Български представители участваха в Среща на 

международната контактна група по Афганистан (ICG) (31 януари 2019 г., Лондон), в заседания на РГ 

Коази в Брюксел и в срещи на националните лица за контакт на ДЧ на ЕС по Съвместния всеобхватен 

план за действие по иранската ядрена програма  в Брюксел (25 март 2019 г.). Директорът на дирекция 

„ААО“ участва в конференция на тема ЕС-Китай през май в Букурещ в рамките на румънското 

председателство на Съвета на ЕС. 

Страната ни допринесе за укрепване сътрудничеството по линия на Азиатско-европейския 

форум (АСЕМ): съвместно със СУ „Св. Климент Охридски“ бе организиран „Ден на АСЕМ-2019. 

Укрепване на свързаността между Европа и Азия чрез насърчаване на контактите между хората и 

образователния обмен“ (София, 13 март 2019 г.), участие в среща на старшите служители на АСЕМ 

(Сидни, 8-9 април 2019 г.), както и за напредъка на засиленото партньорство между ЕС и Асоциацията 

на държавите от Югоизточна Азия (АСЕАН). Министърът на външните работи Екатерина Захариева 

участва с изказване по устойчивото развитие в 22-та Министерска среща ЕС-АСЕАН на 21 януари 2019 

г. в Брюксел.  Служители на МВнР взеха участие в подготвителната среща на старшите служители ЕС-

АСЕАН в Брюксел. 

Установени бяха дипломатически отношения с Вануату на 24 юни 2019 г. 

Назначени бяха нови посланици на България в Р Корея, Индонезия, Пакистан, Виетнам, Афганистан 

(седалище София). Назначен бе трети почетен консул на България в Пакистан (гр. Пешавар). 

В рамките на двустранните контакти с държавите от АТР, през 2019 г. бе засилен диалогът на 

най-високо ниво с важни регионални партньори посредством участие на министър-председателя в 

Осмата среща на върха на „16+1“ и двустранна среща с премиера на Китай (11-12 април 2019 г., 

Хърватия); подготвено бе държавно посещение на президента Румен Радев в Китай (30 юни – 6 юли 2019 

г.).  

Продължи и активният диалог на ниво външен министър: осъществени бяха официални 

посещения в София на Сушма Сварадж, министър на външните работи на Индия (16-17 февруари 2019 

г.), посещение на министъра на външните работи Екатерина Захариева в Япония (21-25 март 2019), 

двустранна среща на министър Захариева с външния министър на Тайланд Дон Прамудвинай в рамките 

на Министерската среща ЕС-АСЕАН (21.01.2019 г., Брюксел), среща на заместник-министър Юрий 

Щерк с министъра на външните работи на Индонезия Рътно Марсуди в рамките на официалното 

откриване на Сесията по правата на човека в Женева (27 февруари 2019 г.). Подготвено бе официално 

посещение на японския външен министър Таро Коно в България (август 2019 г.). 

Проведени бяха политически консултации на равнище заместник-министър с Иран (30-31 

януари, София); на равнище директор с Индонезия (25 март 2019 г., София) и Нова Зеландия (11 април 

2019 г., Уелингтън); срещи на ниво директор с австралийския външен департамент (април 2019 г., 

Сидни). 
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Активно бе и взаимодействието по парламентарна линия с държавите от АТР: посещение в 

България на зам.-председател на Политическия консултативен съвет на китайския народ (18 април 2019 

г.); на делегация, ръководена от председателя на Комисията по бюджета в Общокитайското събрание на 

народните представители Шъ Яобин (5-8 май 2019 г., София); на делегация от Народната консултативна 

асамблея на Република Индонезия (9-14 юни 2019).  

Други посещения: заместник-министър на обществената сигурност на Китай  Мън Цинфън (28-

30 май 2019 г.); делегация, ръководена от вицегубернатора на провинция Дзянси, КНР (12-15 март 2019 

г.); на зам.-директора на Комисията по надзор на Китай по покана на Главния прокурор (24-26 март 2019 

г.) и др.; посещение на министъра на икономиката Емил Караниколов в Китай (7-10 юни 2019 г.); 

българско участие в Международния форум „Един пояс, един път“ (25 април 2019 г., Китай).  

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:  

- 19-та сесия на Смесената българо-иранска комисия за икономическо и научно-техническо 

сътрудничество (София, 17-19 април 2019 г.); в нейните рамки съпредседателят на комисията 

Мохаммад Еслами, министър на пътищата и благоустройството на Иран, проведе срещи с 

министър-председателя, с председателя на НС, с министъра на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията и с министъра на икономиката; 

- Смесената българо-пакистанска комисия за икономическо сътрудничество (20 - 21 май 2019 г., 

Исламабад); 

- Смесената българо-монголска комисия за икономическо, търговско и научно-техническо 

сътрудничество, с председател министъра на икономиката Е. Караниколов (24-25 юни 2019 г., 

Улан Батор); връчени бяха послание от министър-председателя Бойко Борисов и две ноти от 

МВнР по въпроса за освобождаването на българския посолски комплекс в Улан Батор от 

неправомерното присъствие на монголската компания – бивш наемател; 

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

български представители участваха в двустранни и международни бизнес, инвестиционни и 

туристически форуми с държавите от АТР, вкл. бизнес-форум, съпътстващ Срещата на върха на 

„16+1“ в Дубровник (април),   международни търговски и земеделски форуми в Китай, българо-

японски бизнес форум в Дюселдорф (май).   

- България продължи да работи по договарянето на проекта на мултимодалния транспортен 

коридор „Персийски залив – Черно море”. Страната участва активно в инициативи по линия на 

китайските инициативи „16+1“ и „Един пояс, един път“. През април бе обявено откриването в 

София на Глобалния център за партньорство ЦИЕ-Китай.   

Като част от разширяването на договорно-правната база на двустранните отношения с държавите 

от АТР бяха подписани:  

- С Иран: Меморандум за разбирателство за икономическо сътрудничество между правителствата 

на Р България и на ИР Иран; Меморандум за сътрудничество между БТПП и Иранската палата 

по въпросите на търговията, индустрията, мините и земеделието; Меморандум за сътрудничество 

в областта на пристанищата и морския транспорт; Меморандум за сътрудничество между 

„Български пощи“ ЕАД и пощенския оператор на Иран; Меморандум за сътрудничество в 

областта на акредитацията; Меморандум за разбирателство между Националния институт по 

метеорология и хидрология и Организацията за метеорология на Иран (април 2019 г.);  

- С Китай: Меморандум за създаване на Глобален център за партньорство на „16+1“ в България; 

Протокол за разрешение на внос на български слънчогледов шрот в Китай (12 април 2019 г. ); 

- С Япония: Меморандум за сътрудничество между външните министерства на България и Япония 

(23 март 2019 г., Токио); 

- С Пакистан: Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане; 

- С КНДР: подновена Програма за сътрудничество в образованието и културата. 

- 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, 
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Япония, КНДР). Сред двустранните прояви с държавите от АТР в тези области могат да се 

посочат:  

- Участие на заместник-министър Георг Георгиев в организирана от Дипломатическия институт 

публична лекция на проф. Акихико Танака, президент на японския институт GRIPS (31 януари); 

- Среща в МВнР с ръководството на Института за съвременни международни отношения на Китай 

(China Institutes of Contemporary International Relations - CICIR), 26 юни 2019 г.; 

- Студенти от Р Корея, Япония, Индия взеха участие в Международни летни семинари по 

български език и литература, организирани от български ВУЗ. 

- Участие на служители на МВнР в самодейна група за народни танци  в Третия азиатски фестивал 

в София,  15 юни 2019 г. 

Развитие на двустранни отношения със страните от Близкия изток и Северна Африка  

С оглед същественото значение на поддържането на активен политически диалог през 

отчетния период 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.  

 

Резултати по изпълнението на целевите показатаели за периода 01.01-30.06.2019 г. 

 

По показателя „Подготвени и осъществени двустранни посещения и срещи на ниво 

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

 

1. Посещение в страната на г-н Насер Камел, генерален секретар на Съюза за 

Средиземноморието, по покана на г-жа Екатерина Захариева, заместник министър-

председател по правосъдната реформа и министър на външните работи на Република 

България (25.02.2019 г.); 

2. Официално посещение в страната на г-н Джебран Басил, министър на външните работи и 

емигрантите на Ливанската република, по покана на г-жа Екатерина Захариева, заместник 

министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи на 

Република България (29.03.2019 г.); 

3. Официално посещение в страната на шейх Абдулла бин Зайед Ал-Нахаян, министър на 

външните работи и международното сътрудничество на Обединените арабски емирства, по 

покана на г-жа Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната 

реформа и министър на външните работи на Република България (13-14.06.2019 г.). 

4. Официално посещение на г-н Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 

на Република България- посещение в Ливанската Република (31 март – 3 април 2019 г.) 

(МЗХГ); 

5. Посещение в България на министъра на земеделието и усвояването на земи на Египет в 

България (МЗХГ); 

6. Посещение на министъра на икономиката г-н Емил Караниколов, начело на представителна 

търговско-икономическа делегация в Саудитска Арабия (19-22 март 2019 г.); 

 

По показателя „Сключени двустранни споразумения със страните от БИА“, в рамките на 

първото полугодие на 2019 г. са предприети постъпки по приемането на: 

 Проект на споразумение между правителствата на България и Алжир за защита на 

класифицираната информация; 

 Проект на меморандум за разбирателство в областта на водните ресурси между 

правителствата на България и Алжир; 

 Проект на споразумение между правителствата на България и Мароко за сътрудничество в 

областта на сигурността; 
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 Проект на програма за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата 

между България и Тунис; 

 

По показателя „Двустранни политически консултации с МВнР на страните от 

БИА“: 

 

1. Провеждане на политически консултации между министерствата на външните работи на 

България и Тунис на ниво генерални директори на 22.05.2019 г. От българска страна са 

водени от г-н Петко Дойков, генерален директор на генерална дирекция „Двустранни 

отношения“ в МВнР на Република България, а от тунизийската от г-н Набил Амар, генерален 

директор на генерална дирекция „Европа и ЕС“ на МВнР на Тунизийската република; 

 

По показателя „Почетни консули на България в страните от БИА“ бяха предприети 

следните стъпки: 

1. С Решение на Министерския съвет №203 от 12.04.2019 г. бе дадено съгласие Георги Борисов 

Спасов, гражданин на Република България, да изпълнява функциите на почетен консул на 

Република Судан в Република България, със седалище в гр. София и консулски окръг, 

обхващащ територията на Република България, и съгласие за откриване на консулство, 

ръководено от почетен консул на Република Судан в Република България със седалище в гр. 

София и консулски окръг, обхващащ територията на Република България  

 

В рамките на първото полугодие са предприети постъпки по приемането на почетното 

консулско длъжностно лице на Демократична Република Конго в България – г-н Петър 

Димитров, както и по оттегляне на съгласието г-н Господин Иванов Господинов да изпълнява 

функциите на почетно консулско длъжностно лице на Република Гана в Република България; 

 

По показателя „Разкриване на нови дипл. представителства в региона на БИА“: 

В Рияд през март т.г. отвори врати посолството на Република България в Кралство 

Саудитска Арабия. Предстои то да бъде официално открито при скорошно посещение на 

вицепремиера и министър на външните работи г-жа Екатерина Захариева в Рияд. 

 

По показателя „Проведени сесии на междуправителствени смесени комисии и 

подкомисии за икономическо, промишлено, търговско и техническо сътрудничество със 

страни от БИА“ : 

1. Първа сесия на българо-египетска междуправителствена Смесена комисия за икономическо 

сътрудничество (31.01-01.02.2019 г.) 

 

По показателя „Двустранни посещения и срещи на ниво президент, председател на 

парламент, министър-председател в страни от БИА“: 

1. Официално посещение на  президента на Република България г-н Румен Радев в Арабска 

република Египет (25 – 27 март, 2019 г.), в отговор на поканата на египетския президент 

Абдел Фаттах ал-Сиси; 

2. Официално посещение на Президента на Република България г-н Румен Радев в Ливанската 

република (9-10 април 2019 г.); 

3. Официално посещение на Президента на Република България г-н Румен Радев в Държавата 

Катар (10-12 април 2019 г.) 
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По показателя „Международни изложения, панаири и бизнес форуми, осъществени 

със съдействието на задграничните представителства в страни от БИА“, дирекция 

„Близък изток и Африка“ няма обобщена информация. 
 

По показателя „Подготвени участия в международни многостранни форуми на 

високо и най-високо равнище Близък изток и Африка“: 

 

1. Участие на г-жа Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната 

реформа и министър на външните работи на Република България в Пета среща на външните 

министри ЕС – ЛАД (Брюксел, 04.02.2019 г.); 

2. Участие на г-жа Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната 

реформа и министър на външните работи на Република България Срещата на външните 

министри ЕС-АСЕАН (Брюксел, 21.01.2019 г.); 

3. Участие на г-жа Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната 

реформа и министър на външните работи на Република България  в Първата министерска 

среща ЕС-АС (Брюксел, 21-22.01.2019 г.);  

4. Участие на г-жа Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната 

реформа и министър на външните работи на Република България  в неформална среща на 

министрите на външните на външните работи на ДЧЕС „Гимних“ (Букурещ, 31.01-01.02.2019 

г.); 

5. Участие на г-жа Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната 

реформа и министър на външните работи на Република България в Конференция за 

насърчаване и изграждане на мира и сигурността в Близкия изток (Варшава, 13-14.02.2019 

г.); 

6. Участие на г-н Бойко Борисов, министър-председател на Република България, в Първа среща 

на високо равнище между държавите-членки на ЕС и държавите-членки на  ЛАД (Шарм Ел-

Шейх, 24-25.02.2019 г.)  

7. Участие на г-жа Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната 

реформа и министър на външните работи на Република България Министерската среща, 

посветена на състоянието на БИМП (Дъблин, 18-19.02.2019); 

8. Участие на г-жа Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната 

реформа и министър на външните работи на Република България , в Третата конференция 

„Подкрепа за бъдещето на Сирия и региона“ (Брюксел, 12-14.03.2019 г.); 

9. Участие г-н Боил Банов, министър на културата на Република България, в  Международния 

културен форум на високо равнище, Абу Даби, 7 – 11 април 2019 г.; 

10. Участие на г-н Петко Дойков, генерален директор „Двустранни отношения“, в конференция 

по въпросите на Близкия изток и Африка, организирана от МВнР на Франция. 

 

По показателя „Редовна сесия на  Смесения съвет – ЕС-ССЗ“ през първото полугодие 

на 2019 г. няма организирана сесия. 

 

 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ Целева стойност 

Програма №6 

Показатели за изпълнение 
Мерна 

единица 

Проект 2019 г. Изпълнен

ие към 

01.01-
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30.06.2019 

г. 
Подготвени и осъществени двустранни посещения и срещи на ниво 

министър на външните работи или друг член на правителството в 

страни от БИА 
Брой 15 6 

Сключени двустранни  междуправителствени споразумения със 

страните от БИА 
Брой 8 0 

Двустранни политически консултации с МВнР на страните от БИА Брой 5 1 

Почетни консули на България в страните от БИА Брой 2 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 1 

Международни изложения, панаири и бизнес форуми, осъществени 

със съдействието на задграничните представителства в страни от БИА 
Брой 8 - 

Двустранни посещения и срещи на ниво президент, председател на 

парламент, министър-председател в страни от БИА 
Брой 5 3 

Подготвени участия в международни многостранни форуми на високо 

и най-високо равнище Близък изток и Африка 
Брой - 10 

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

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“. 

 

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.  

 

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  
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(в лева) 

І. Общо ведомствени разходи: 331 000 331 000 58 102 

     Персонал 0 0 0 

     Издръжка 331 000 331 000 58 102 

     Капиталови разходи 0 0 0 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 331 000 331 000 58 102 

     Персонал   0 0 

     Издръжка 331 000 331 000 58 102 

     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 58 102 

  Численост на щатния персонал       

  Численост на извънщатния персонал       

 

Програма № 7 „Международно сътрудничество” 

Цели на програмата  

Осъществяване на проактивна, ефективна 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;  

Подготвено и осъществено бе активното участие на Република България в Организацията 

на обединените нации (ООН), нейните основни органи и специализираните агенции и 

организации. 

Подготовка и реализиране на ефективното участие на България 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 
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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.  

България участва ефективно в работата на Съвета на ООН по правата на човека в качеството 

си на негов член, като отстояваше най-високи стандарти в областта на правата на човека и в 

приоритетната за страната ни/за нея област – правата на детето. 

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. 

- Ефективно участие на България в работата на Съвета на ООН по правата на човека 

 

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 първата половина на 2019 г. бе проведена подготовката на участието на Република 

България в различни формати на ОССЕ в синхрон с ангажиментите на страната като член на 

НАТО и ЕС. През отчетния период кризата в и около Украйна продължи да доминира в дневния 

ред на организацията. Различията в позициите на западните държави, от една страна, и Русия и 

сходно-мислещите, от друга, продължиха да обуславят невъзможността за постигане на 

напредък по редица теми от дневния ред на организацията, свързани с актуалното състояние на 

Европейската архитектура на сигурност и изпълнението на поетите ангажименти.  

През м. май и юни 2019 г. протече активната подготовката за участието на българската 

делегация, ръководена от министъра на външните работи г-жа Екатерина Захариева, в 

Неформалната среща на министрите на външните работи на държавите-участнички (ДУ) 

в ОССЕ, която се проведе в Попрад, Високи Татри, Словакия на 9 юли 2019 г. Неформалната 

среща целеше да се потърсят нови начини за справяне с проблемите пред сигурността и особено 

тези в замразените конфликти. Срещата беше важен етап от подготовката на декемврийската 

среща на външните министри на ОССЕ в Братислава. 

Българска делегация взе участие в Годишна среща за оценка на изпълнението на 

задълженията в областта на политико-военното измерение на ОССЕ (AIAM), която се 

проведе във Виена на 5-6 март 2019 г. В рамките на срещата бе обсъден Глобалния обмен на 

военна информация (GEMI), приложението на Виенския документ 2011 (ВД) и предложенията 

за обновяването му. В рамките на съпътстващото срещата събитие бяха обсъдени конкретни 

предложения за модернизация на ВД. За поредна година застоят в политическия диалог бе 

причина за невъзможността за провеждане на задълбочена дискусия по конкретни предложения 

от военно-техническо естество за модернизация на ВД и подобряване на неговото изпълнение. 
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В координация с Министерството на отбраната започна подготовката на българските 

позиции по обсъжданите в рамките на Групата на високо равнище на НАТО по 

конвенционалните въоръжения (HLTF) предложения за модернизация на Виенския документ 

2011, които предстои да бъдат представени в рамките на Форума за сътрудничество в 

сигурността на ОССЕ, с оглед търсене на възможност за постигане на съгласие за обновяване 

на Документа по време на предстоящия през м. декември т.г. Съвет на министрите на външните 

работи на ДУ в ОССЕ. 

В рамките на отчетния период българска делегация взе участие в Годишната 

конференция-преглед на ОССЕ по въпросите на сигурността (ASRC), Виена, 25-27 юни 

2019 г. Дискусиите се фокусираха върху актуалните предизвикателства пред сигурността в 

пространството на ОССЕ с акцент върху кризата в и около Украйна, транснационалните 

заплахи, контрола на конвенционалните въоръжения, мерките за укрепване на доверието и 

сигурността (МУДС) и инструментариума на ОССЕ по цикъла на конфликта.  

Предвид липсата на резултат в процеса в рамките на редовните работни органи на ОССЕ, 

на 5 април 2019 г. в Братислава, Словакия се проведе Среща на високо равнище по реформата 

на бюджетните скали на вноските на ОССЕ. Събитието бе организирано от Словашкото 

действащо председателство на ОССЕ за 2019 г. и имаше за цел да постави въпроса за обсъждане 

на обективна методология за изчисление на скалите на вноските на политическо равнище. 

През отчетния период се проведе заседание на Неформалната работна група (НРГ) по 

структурирания диалог (СД) за настоящите и бъдещите предизвикателства и рискове в 

пространството на ОССЕ (Виена, 6-7 май 2019 г.), както и  Четвъртият експертен семинар 

по тенденциите във военното позициониране на силите и военните учения в рамките на СД. 

Осмото заседание на НРГ-СД  бе посветено на прозрачността, намаляването на рисковете, 

превенцията на инциденти и противодействието на тероризма. На Четвъртия  експертен семинар 

бяха обсъдени приложението и най-доброто използване на съществуващите инструменти, 

повишаването на предсказуемостта и доверието по отношение на определени военни дейности, 

превенцията и управлението на инциденти, ранното предупреждение. В рамките на двете 

събития за пореден път се очертаха различията в позициите на ДУ, което е причината за застой 

в диалога и невъзможност за постигане на съгласие по осъвременяване на съществуващите 

МУДС и режима за ККВ.  

Проведени бяха Десетата и Единадесетата среща на Групата на сходно-мислещите 

държави в подкрепа на възобновяването на контрола на конвенционалните въоръжения 

(ККВ) в Европа. Дискусиите в рамките на заседанията се фокусираха върху възприятията на 

заплахите и отделни елементи на евентуален нов режим на ККВ, с оглед изготвяне на общи 

позиции по тези въпроси. 

Представител на дирекция „ПзС“ участва редовно в заседанията на Работна група 

„ОССЕ и Съвет на Европа“ към Съвета на ЕС (COSCE). В рамките на срещите ДЧ на ЕС 

обсъдиха развитието на кризата в и около Украйна, дейността на Специалната наблюдателна 

мисия на ОССЕ в Украйна, както и текущи въпроси от дневния ред на Организацията. 

Продължи работата в организационен аспект по линия на подготовката и кандидатстването на 

български граждански специалисти в изпълнителните структури на ОССЕ, вкл. полеви мисии. 

Българи продължи активното си участие в Специалната наблюдателна мисия (СНМ) в 

Украйна (40 наблюдатели) и Мисията за наблюдение на руските контролно-пропускателни 

пунктове „Гуково“ и „Донецк“ (3 наблюдатели). 

Стартирана бе процедура по изготвяне на национален принос с информация относно 

степента на изпълнение на приетите в рамките на ОССЕ мерки за укрепване на доверието (МУД) 

в кибер пространството и определяне на български представител, който да участва в заседанията 

на Неформалната работна група на ОССЕ по мерките за укрепване на доверието в кибер 

пространството. 
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В координация с останалите компетентни дирекции в МВнР и МО бе оказано съдействие 

за подготовката и участието на Постоянната делегация на Народното събрание на Р 

България в 28-та Годишна сесия на Парламентарната асамблея (ПА) на ОССЕ, която се 

проведе в Люксембург в периода 4-8 юли 2019 г. Дипломатическата служба оказваше 

съдействие за българското участие в различни други събития по линия на ПА на ОССЕ, 

включително за участие в мисии за наблюдение на избори. 

Участие на Република България в регионални формати и инициативи за сигурност 

През първата половина на 2019 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, Керченския проток и Азовско море задълбочи 

негативното влияние върху геостратегическия и военния баланс в Черноморския регион. 

Инцидентът в Керченския проток през м. ноември 2018 г. допълнително усложни състоянието 

на сигурността в региона. България последователно настоява за гарантиране на свободата на 

корабоплаване и незабавно освобождаване на задържаните три украински плавателни съда и 

техните екипажи, с оглед недопускане на ескалация. 

България се стреми към намиране на оптимален баланс между националните 

отговорности, съюзническите ни ангажименти в рамките на НАТО и ЕС, както и към 

регионалното сътрудничество, при последователна позиция за възстановяване на баланса и 

стабилността в Черно море с активната роля на НАТО и ЕС в региона. 

Продължава да се изпълнява балансираната политика по отношение на процесите в областта на 

сигурността в Черно море, както и недопускане на доминираща роля на която и да е държава в 

региона.  

В контекста на актуалната обстановка в региона, в периода 27-28 март 2019 г. в 

щабквартирата на НАТО в Брюксел се проведе семинар, посветен на Черноморската 

сигурност. Събитието се проведе в две сесии, съответно с участието на черноморските държави 

и обмен на разузнавателна информация, като се предвижда резултатите от дискусията да 

послужат за основа на изготвяне на доклад, който да бъде обсъден от работните органи на 

НАТО. 

 

 Участие в международните усилия за гарантиране на стабилност, мир и сигурност  

Контрол на въоръженията и неразпространение 

В областта на неразпространението и контрола на въоръженията акцентите през първата 

половина на 2019 г. бяха поставени върху борбата срещу употребата на оръжия за масово 

унищожение (ОМУ) и върху експортния контрол и неразпространението на конвенционални 

въоръжения. 

Основна линия в сферата на неразпространението на ОМУ продължи да бъде 

противодействие на употребата на химически оръжия (ХО). От 12 май 2019 г. Република 

България е член на Изпълнителния съвет (ИС) на Организацията за забрана на химическото 

оръжие (ОЗХО) за срок от две години. Изборът на Република България за член на този най-висш 

орган е признание за активната ни роля в преговорния процес по създаване и приемане на 

Конвенцията за забрана на разработването, производството, натрупването и използването на 

химическо оръжие и за неговото унищожаване (КЗХО), както и за активната ни позиция срещу 

разпространението и използването на химически оръжия.  

Република България се присъедини като съавтор към проекта на САЩ, Австралия и 

Швейцария за решение на Конференцията на държавите-страни по КЗХО през 2020 г. срещу 
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употребата на химикали, оказващи влияние върху централната нервна система от страна на 

органите на реда (м. юли).  

Експерти от няколко български ведомства взеха участие в среща и командно-щабно 

учение по линия на Международното партньорство срещу безнаказаността при употребата на 

химически оръжия (27-28 юни 2019 г., Париж, Франция). Това бе отлична възможност за 

споделяне на добри практики и опит в сферите на превенцията, детекцията и реагирането при 

случаи на употреба на химическо оръжие. Националните позиции по темата бяха защитени и 

представени и в рамките на Годишната пленарна сесия на многостранния режим за експортен 

контрол „Австралийска група“ (3-7 юни 2019 г. в Париж, Франция).  

МВнР взе активно участие в междуведомствена координация по досъдебно производство 

№7107/2015г. по описа на Софийска градска прокуратура (СГП).  

Друг фокус на активна дейност през отчетния период бе ядреното разоръжаване и 

неразпространение. Страната ни зае активна позиция в рамките на редица международни 

форми и по отделни регионални въпроси на разпространението на ОМУ. Сред основните 

акценти в сферата бе участието в проведения в периода 29 април – 10 май 2019 г. Трети 

подготвителен комитет на Конференцията-преглед по Договора за неразпространение на 

ядреното оръжие (ДНЯО). Бяха направени три национални изказвания, отразяващи позициите 

на България по въпросите на неразпространението, разоръжаването и мирното използване на 

ядрената енергия. Страната ни подкрепи инициатива на Франция за добри практики в областта 

на поддържане на ядрено сътрудничество чрез междуправителствени споразумения. Следвайки 

националните позиции по тези въпроси, бяха подкрепени съвместни изказвания на група 

държави по КНДР (координатор Франция), по укрепването на процеса преглед по ДНЯО 

(координатор Нидерландия), по Сирия (координатор САЩ) и по обучение по разоръжаване 

(координатор Япония). 

Представители на МВнР взеха участие в семинар по линия на Инициативата за защита от 

разпространение на ОМУ (2-4 април 2019 г., София), организиран съвместно от Държавна 

агенция „Национална сигурност“ и Държавния департамент на САЩ. Съдействието, оказано от 

МВнР при координиране на дейностите по мероприятието, бе високо оценено от 

организаторите. 

В активно сътрудничество с Постоянното представителство на Република България към 

ООН, ОССЕ и други международни организации във Виена, Австрия, бяха изготвени и 

представени националните позиции в рамките на 47-ата среща на Консултативната група на 

многостранния режим за експортен контрол „Група на ядрените доставчици“ (ГЯД) (1-2 април 

2019 г., Виена). 

МВнР взе участие и в Пленарната среща на Глобалната инициатива за борба с ядрения 

тероризъм (5-7 юни 2019 г. в Буенос Айрес, Аржентина). По време на срещата бяха проведени 

разговори с делегациите на Великобритания и САЩ относно организирането на международно 

учение за детекция на ядрени материали на летище София в края на 2019 г. – началото на 2020 

г. Резултатите от разговорите бяха представени на експерти от компетентните български 

ведомства по време на първата организационна среща за учението през юни 2019 г. в МВнР.  

Редовно бяха изразявани българските национални позиции по основни въпроси в 

Конференцията по разоръжаване (КР), сред които Договорът за унищожаване на ракети със 

среден и по-малък обсег на действие (ДРСМО) и др. Заместник-министър на външните работи 

взе участие в Сегмента на високо ниво на сесията на КР през февруари т.г. Участието и 

активната позиция на Република България за пореден път засвидетелстваха пред 

международната общност ангажираността на страната ни с работата на КР и със запазването на 

действащата архитектура на сигурността в глобален план. 
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По отношение на неразпространението на конвенционални въоръжения, основно място 

заеха усилията на България за изпълнение на изпълнение на ангажиментите по чл. 3 от 

Конвенцията за касетъчните боеприпаси (ККБ), във връзка с унищожаването на касетъчните 

боеприпаси, собственост на българските въоръжени сили. Поради забавяне на процеса, внесена 

беше заявка за удължаване на срока за унищожаване. Протече активна междуинституционална 

координация между ЦУ на МВнР, постоянното представителство на страната ни към Службата 

на ООН и другите международни организации в Женева, Швейцария и Министерството на 

отбраната, с оглед прецизната подготовка и аргументация на депозираната заявка.  

Продължи  активната дейност по линия на Конвенцията за забрана на използването, 

съхранението, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване 

(Отавска конвенция). В рамките на междусесийната среща за подготовка на Четвъртата 

конференция-преглед (22-24 май 2019 г., Женева, Швейцария) бяха представени и защитени 

националните ни позиции в подкрепа на приоритетите на Конвенцията, сред които са 

ограничаване на употребата на противопехотни мини и импровизирани взривни устройства, 

дейностите по разминиране в глобален план, осигуряването на помощ за пострадалите, 

подкрепа за универсализацията. Подкрепено бе разработването на нов план за действие, чрез 

който да се постигне заложената цел за премахване на всички противопехотни мини до 2025 г.  

Основен акцент в работата бе подготовката, представянето и защитата на българската 

кандидатура за длъжността „Ръководител на Секретариата“ на Васенаарската договореност 

(ВД). Кампанията по събиране на подкрепа протече в координация с постоянното 

представителство на Република България към ООН, ОССЕ и другите международни 

организации във Виена, Австрия. В рамките на работните групи към ЕС по въпросите на 

неразпространението (CONOP) и по въпросите на износа на конвенционални оръжия (COARM) 

бе отправян призив към държавите членки на Съюза за подкрепа на българската номинация. 

Бяха подготвени и изпратени вербални ноти до държавите, участнички във ВД, с призив за 

подкрепа на българската кандидатура. Изготвяни бяха и справочни материали за ползване в 

рамките на провежданата кампания по избора.  

Отново по линия на ВД, Република България взе активно участие и в пролетната сесия на 

Общата работна група на ВД (29-31 май, Виена, Австрия). В рамките на срещата бяха успешно 

защитени българските позиции относно износа на продукти, свързани с отбраната (ПСО), за 

страни от региона на Близкия Изток.  

Позициите на Република България относно експортния контрол на продукти и технологии 

с възможна двойна употреба бяха защитени и в рамките на редовната среща на засилените точки 

за контакт по Режима за контрол на ракетните технологии (РКРТ, 11-12 април 2019 г., Париж, 

Франция). Страната ни за пореден път демонстрира солидарност с партньорите си от ЕС, като 

подкрепи членството на деветте ДЧ (Литва, Латвия, Естония, Словакия, Малта, Кипър, 

Румъния, Хърватия и Словения), които все още остават извън РКРТ. 

Бяха изготвяни позиции за ежемесечните заседания на РГ към Съвета на ЕС CONOP 

(неразпространение) и COARM (контрол на въоръженията). В рамките им представителите на 

Република България активно защитаваха националните позиции по прегледа и изпълнението на 

Общата позиция на Съвета на ЕС 2008/944/ОВППС и предложенията за проект на Решение на 

Съвета за промени в документа. Представена бе и аргументирана позиция по работата на 

неправителствената организация „Conflict Armament Research“ (CAR). По темата бяха 

проведени редица срещи с експерти на МИ, ДАНС, МО, СВИ и МВР относно предстоящо 

обсъждане на проект на Решение на Съвета на ЕС в подкрепа на проекта „iTrace“, изпълняван 

от „CAR” с финансовата подкрепа на ЕС и с цел проследяване на малките оръжия и леки 

въоръжения (МОЛВ) в конфликтни региони. Проведена беше и среща в Женева с представител 
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на Делегацията на ЕС и с председателя на Работната група COARM. С цел минимизиране на 

негативното представяне от страна на изпълнителя на проекта на експортната политика на 

страната, бе проведена резултатна среща с представител на „Conflict Armament Research“ и 

служител на ЕСВД. 

Участие в Годишната неформална среща на директорите по въпросите на 

неразпространението и разоръжаването от ДЧ на ЕС (8-9 април 2019 г. в Букурещ, Румъния), 

където бяха представени българските позиции по въпросите на смъртоносните автономни 

оръжейни системи, разпространението на балистични ракети, износа на конвенционални 

оръжия и др.  

Продължи изпълнението на постоянните ангажименти на МВнР като част от националния 

механизъм за експортен контрол. Ежемесечно бе участието в подготовката и в работата на двата 

основни органа – Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на 

доставките към МС (МВС) и Междуведомствената комисия за експортен контрол и 

неразпространение на ОМУ към министъра на икономиката (МВК). Бе осигурено и участието 

на МВнР в проверка на дейността на дружества, притежаващи документи по Закона за 

експортен контрол на ПСО, и на изделия и технологии с двойна употреба, в изпълнение на 

заповед на съпредседателите на МВС.  

Своевременно бяха предоставени отговори на запитвания от Групата експерти към 

Комитета на СС на ООН по санкциите срещу ДР Конго, както и до Панела експерти по Либия.  

През отчетния период МВнР предостави принос по компетентност и участва в 

проведените две срещи на Междуведомствената работна група, сформирана с цел анализ, 

промяна и оптимизиране на нормативната база, регламентираща комплекса от дейности, 

свързани с боеприпасите и на необходимостта, условията и възможностите за създаване, 

финансиране и функциониране на Център за утилизация на боеприпаси в Република България. 

Съгласуван бе финален доклад с  анализ и предложения по темата, който следва да бъде 

представен от министъра на отбраната пред Министерския съвет.  

С оглед изпълнение на ангажиментите по всички конвенции и договори по линия на 

разоръжаването, неразпространението на ОМУ и експортния контрол, по които Република 

България е страна, през отчетния период бяха предоставени всички годишни декларации и бяха 

заплатени необходимите членски вноски.  

 

 Координация на участието на Република България в ООН и специализираните 

организации от системата на ООН 

 През отчетния период продължи активната ангажираност и участие на МВнР за защита 

на националните интереси при участието на Република България в Организацията на 

обединените нации (ООН), вкл. в нейните основни органи и специализирани агенции, и 

организациите от нейната система. Бяха проведени и двустранни срещи с държави по въпроси 

на ООН, както и срещи с представители на други министерства по актуални въпроси от дневния 

ред на международните организации и агенции от системата на ООН. МВнР поддържа редовна 

комуникация с българските дипломатически представителства по тези теми. 

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 Общото събрание на ООН.  

Представители на МВнР взеха участие в координационните заседания на Работната 

група на Съвета на ЕС по въпросите на ООН (CONUN) – на експертно ниво и във формат 

„ресорни директори”. Позициите на българската страна по темите от дневния ред на ООН са 

част от общите усилия за утвърждаване на ЕС като активен регионален партньор на ООН, един 
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от основните ѝ партньори в дейностите по поддържане на международния мир и сигурност, 

защитата на ценностите на демокрацията, правата на човека и доброто управление.  

Продължи наблюдението на процеса на реформиране на дейността на ООН в три 

взаимосвързани направления: 1) управление, 2) мир и сигурност, 3) устойчиво развитие, при 

отчитане на хуманитарните аспекти. България насърчава постигането на дългосрочната цел за 

реформиране на институционалната архитектура на ООН в стълба „мир и сигурност“, а именно 

– повишаване на ефективността на регионалните стратегии за превенция на конфликти чрез 

задълбочаване на сътрудничеството между ООН и ЕС, и други международни и регионални 

организации. 

Отразена бе редовната сесия на Специалния комитет на ООН по операциите по 

поддържане на мира (С-34) в Ню Йорк. 

Продължи търсенето на възможности, в координация с Министерството на отбраната, за 

подновяване на участието на военнослужещи в операции по поддържане на мира на ООН и 

за увеличаване на участието в мисии и операции на ООН с полицейски служители, което би 

повишило авторитета на страната ни в международен план и би имало положителен ефект по 

отношение на приноса на страната към усилията на международната общност за постигане на 

стабилна среда за сигурност.  

България допринася към усилията на ООН за поддържане на международния мир и 

сигурност не само чрез участието си с полицейски персонал в мироопазващите сили на ООН в 

Кипър и доскоро в мисията на ООН в Косово (UNMIK – до 31.01.2019 г.), но и чрез оказване на 

подкрепа на превантивната и посредническата дейност на ООН в региона на Западните 

Балкани. Страната ни продължава да предоставя доброволни финансови вноски за подкрепа на 

посредническата дейност на ООН в региона на Западните Балкани, както и за хуманитарните 

дейности на Световната организация в Ирак, Афганистан, Сирия и Йемен. 

Продължиха усилията за намиране на съвместен и адекватен отговор за противодействие 

на тероризма и насилствения екстремизъм. България отдава ключово значение на 

осигуряването на силно лидерство в укрепването на координацията и осъществяването на 

изпълнението на Глобалната стратегия за борба с тероризма от 2006 г .  

През отчетния период започна подготовката по предложението от страна на Комитета за 

противодействие на тероризма на Съвета за сигурност на ООН (CTED) за посещение в 

България през първото тримесечие на 2020 г. за подробен преглед на приложението на 

резолюциите на Съвета за сигурност по противодействие на тероризма. 

Република България, наред с другите ДЧ на ЕС продължи да подкрепя концепцията 

„Отговорност за защита”. Страната ни приема визията на ГС на ООН, че ОзЗ следва да има 

по-видимо практическо измерение в политиката на Организацията. 

През февруари т.г. българските младежки делегати с мандат 2018 – 2019 г. Явор Гочев и 

Дилиян Манолов участваха в 57-ата сесия на Комисията по социално развитие на ИКОСОС, 

в рамките на която направиха изказване, организираха и се включиха в различни съпътстващи 

събития, свързани с избрани от тях приоритетни теми. Резултатите от тяхното участие бяха 

представени на брифинг в МВнР, на който присъстваха и представители на Министерството на 

младежта и спорта, Министерството на образованието и науката, ДООНБ, Българската 

платформа за международно развитие и др. 

През месец март бе препотвърдено и сътрудничеството между МВнР и Дружеството за 

ООН в България (ДООНБ) посредством сключването на договор за обществена поръчка за 

2019 г., съгласно действащото Споразумение за сътрудничество от 2017 г.  

През месец юни бе проведена ежегодната кампания за избор на български младежки делегати 

към ООН, позиционираща страната ни сред държавите-лидери в световен и европейски план, 

които разпознават младите хора като равностоен партньор в процесите на вземане на решения 
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на национално и международно равнище. Победителите Богомила Корманова и Минко 

Даскалов бяха обявени на тържествена церемония от заместник-министъра на външните работи 

Георг Георгиев и заместник-министъра на младежта и спорта Николай Павлов. 

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 систематизирането 

в досиета на отправените молби, сключените споразумения, предложенията за обвръзки и 

получените подкрепи.  

Продължи работата по набиране на подкрепа за кандидатурата на Република България 

за непостоянен член на Съвета за сигурност на ООН за периода 2038 – 2039 г. и бяха 

сключени редица споразумения за взаимна обвръзка на кандидатурите с други държави.  

Беше оказано съдействие по компетентност относно координацията и съгласуването със 

съответните ведомства на кандидатури на България в изборни органи в системата на ООН и 

специализираните агенции - СОТ, ММО, ФАО, ИКАО и др. 

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

функционалните и регионалните комисии към ИКОСОС 

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 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 

2019 г. Бе взето участие на експертно ниво в заседанията на Комитета за подготовка и 

координация на ООН (Committee for preparation and coordination), по време на заседанията в Ню-

Йорк, 3-28 юни 2019 г. Позициите на българската страна бяха част от общите усилия за 

утвърждаване на ДЕС като активен партньор на ООН, съзидателен участник в международния 

диалог и поддръжник на мултилатерализма. 

МВнР осъществи и координиране с български ведомства на позицията на България по 

документа за размисъл на ЕК за по-устойчива Европа до 2030 г. и  предложенията за промени в 

текста на заключенията на Съвета на ЕС „Към все по-устойчив съюз“ в рамките на РГ на Съвета 

на ЕС „Програма 2030 за устойчиво развитие“.  

МВнР продължи да следи, анализира и допринася за  процеса за преглед и последващи 

стъпки по изпълнението на Програмата 2030 на ООН и Целите за  устойчиво развитие 

(Agenda 2030 on Sustainable Development).   
Министерството предприе действия по разпространение на информация за устойчивото 

развитие сред ресорните български министерства, ведомства и гражданското общество относно 

изпълнението на съответните цели за устойчиво развитие (ЦУР) и техните подцели, както и 

относно ключовата роля на Националния статистически институт в процеса по събирането, 

обработването и докладването на данни за изпълнението на Програма 2030 на ООН в 

национален план.  МВнР координира българското участие в редица събития на ООН, свързани 

с устойчивото развитие – Политическия форум на високо равнище в Ню Йорк през м. юли 2019 

г., форумът на ИКОСОС по финансиране на развитието през м. април 2019 г. 

МВнР поддържаше отлични  работни контакти  с ПП-Ню Йорк и ПП-Женева относно 

координация на дейности и позиции, свързани с устойчивото развитие и Програма 2030.  
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От особена важност беше участието в Политическия форум на високо равнище, през 

2019 г. Българската делегация, ръководена от зам.-министър на МОСВ г-жа Атанаска Николова 

и представители от ПП-Ню Йорк, МВнР и НПО, реализира много успешно участие в 

тазгодишния форум, участва в пленарните заседания, в сегментите на форума и в съпътстващи 

събития. Проведени бяха две паралелни събития и бе придобит положителен опит относно 

Доброволните национални прегледи по изпълнение на Целите за устойчиво развитие. 

Република България ще представи своя Доброволен Национален преглед на Форума през 2020 

г. При подготовката на такива събития МВнР периодично изискваше информация от 

българските ведомства за напредъка по изпълнението на ЦУР. 

МВнР реализира успешно сътрудничество при подготовката на Първия доброволен 

национален преглед по изпълнение на ЦУР при участието на България във Функционални и 

регионални комисии на ИКОСОС. 

Бе оказано съдействие за представяне на информация относно устойчивото развитие и 

България за доклада на Генералния секретар на Международната организация по 

Франкофонията и за прегледа на Световната здравна организация, в съдействие с 

Министерството на здравеопазването.   

МВнР реализира успешно сътрудничество с ресорните ведомства при подготовката на 

Първия доброволен национален преглед по изпълнение на ЦУР, заявен за 2020 г.  

Беше реализирано участие и бе извършена координация на позиции при участието на 

България на различни нива в следните функционални и регионални комисии на ИКОСОС: 

участие в 52-ата сесия на Комисията на населението и развитието, на която България бе зам.-

председател; участие в 22-ата сесия на Комисията по наука и технология за развитие; участие в 

Регионалния форум по устойчивото развитие на ИКЕ на ООН с акцент по цел № 4 (образование) 

и цел № 13 (промени в климата); участие в 63-ата сесия на Комисията по положението на 

жените. 

През отчетния период бе осъществена 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 проследи хоризонталните въпроси от проблематиката на ИКЕ и сътрудничеството 

с Фонда за население на ООН по проблемите на демографията, младежки политики, 

равните възможности, устойчивото развитие и др. МВнР взе активно участие при 

подготовката и представянето на Националния доклад по напредъка на изпълнението на 

Пекинската декларация и Платформата за действие и прилагането на Програма 2030, свързан с 

Пекин+25 и 5-ата годишнина на програмата на ООН 2030. 

Участие в програмите и фондовете на ООН  

През първата половина на 2019 г.  МВнР проследи работата и оказа съдействие по 

компетентност за дейността на борда на ПРООН/УНФПА/УНОПС/UN Habitat и на 

съответните програми, като текущо изготвяше становища по проблеми, разглеждани на 

редовните му заседания. 

Министерството поддържа активно сътрудничество с Фонда на ООН за населението 

(УНФПА), както на глобално така и на регионално ниво с офиса за Източна Европа и 

Централна Азия в Истанбул. Проведени бяха срещи на директора на дирекция „ООН и СзР“ с 

регионалния директор за Източна Европа и Централна Азия за УНФПА и с представители на 

офиса. България се включи активно в подготовката  на  Съмита в Найроби, посветен на 

напредъка на изпълнението на Конференцията по населението и развитието, Кайро 1994 г., в 

контекста на Програмата на ООН 2030. МВнР оказа подкрепа на проекти за хуманитарна помощ 

в Сирия и Йемен. 
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Участие в специализираните агенции към ООН и в други международни организации, 

форуми и конференции 

През отчетния период продължи активното съдействие на Министерството на околната 

среда и водите (МОСВ) по въпроси, свързани с участието на България в работата на ЮНЕП и 

на многостранните екологични конвенции, администрирани от ООН, ЮНЕП или със 

самостоятелен статут.  

През първата половина на 2019 г. МВнР регулярно подпомагаше секторните експерти на 

МОСВ при участието им в многостранните екологични конвенции, в т.ч. 7-ата пленарна 

сесия на Междуправителствената платформа за биологично разнообразие и екосистемни услуги 

(IPBES), в 9-ата среща на Конференцията на Страните по Стокхолмската конвенция (SC COP9), 

9-ата среща на Конференцията на Страните по Ротердамската конвенция (RC COP9), 14-ата 

среща на Конференцията на Страните по Базелската конвенция (ВС СОР14), Конвенцията по 

оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) в трансграничен контекст и Протокола 

за стратегическа екологична оценка (СЕО), 18-ата Конференция на страните по Конвенция за 

международната търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна, както и на 

представители на Министерство на енергетиката за участие в 9-ата сесия на Асамблеята на 

Международната агенция за възобновяеми енергийни източници.  

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 Бонската сесия на страните по Рамковата 

конвенция на ООН по изменението на климата. С особено внимание се проследяват актуалните 

развития по подготовката на Срещата на върха по климата в рамките на 74-ата сесия на ОС 

на ООН. 

 МВнР следеше и координираше съвместно с МОСВ преговорния процес по 

инициативата  за създаване на Глобален пакт за околната среда, като през м. май м.г. България 

се присъедини като съавтор на приетата от ОС на ООН резолюция относно  предстоящото 

развитие на тази инициатива.  

През периода януари – юни т.г. МВнР извърши подготовката на участието на българската 

делегация в първата и втората подготвителни срещи на Форума по икономическите и 

екологични въпроси на ОССЕ и съпътстващите събития в областта на ИКТ и дигиталитацията 

/през м. януари и м. май 2019 г./.  

През отчетния период МВнР даде и становища по проектите на разглежданите в рамките 

на второто измерение документи и участва по компетентност при подготовката на Неформална 

министерска среща на ОССЕ на 9 юли т.г. в Словакия, 28-ата Годишна сесия на 

Парламентарната Асамблея на ОССЕ в периода 4 - 8 юли т.г. в Люксембург и Срещата на високо 

равнище по реформата на бюджетните скали на вноските в ОССЕ на 5 април т.г. в Братислава.  

МВнР си сътрудничи с Министерството на туризма, посолството в Мадрид, Секретариата 

на СОТ и координира позиции по кандидатури, креденции и процедури в рамките на Световната 

организация по туризъм и Регионална група Европа. Бе оказано съдействие за промотиране на 

българската кандидатура за член на ИС на СОТ. България подкрепи кандидатурата на Кралство 

Мароко за домакинство на 24 ГА на СОТ.  

Съвместно с МТИТС и ИА „Морска администрация“ МВнР координира хода на кампании 

по избор на членове на Съвета на Международната морска организация (ММО), изборите за 

които ще се състоят в периода ноември-декември 2019 г. на Сесията на ИМО в Лондон. 

МВнР оказа съдействие на представител на ИА „Морска администрация“ за участие през 

м. май т.г. в Комитета по околна среда на Международната морска организация и стартира 

подготовка за определяне на извънредния и пълномощен посланик на Р България в Обединеното 
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Кралство Великобритания и Северна Ирландия за постоянен представител на Р България към 

ММО.  

Съвместно с МЗХГ в периода март 2018 г. – юни 2019 г. бе проследен ходът на кампанията 

за избор за нов Генерален директор на Организацията на ООН по прехрана и земеделие 

(ФАО) и бе подготвено българското участие в 40-ата сесия на 41-ата Конференция на 

Организацията на ООН по прехрана и земеделие (ФАО), 21-29 юни т.г., Рим, Италия. 

В периода април – юни т.г. бе проследен откритият въпрос и бе изработена национална 

позиция съвместно с ПП-Женева и МТИТС по отправена молба на Палестина за промяна на 

статута ѝ от наблюдател в постоянен член на Всемирния пощенски съюз (ВПС). 

МВнР оказа съдействие на ГДПБЗН – МВР за участие в Министерската кръгла маса в 

рамките на Глобалната платформа за намаляване на риска от бедствия, 13-17 май т.г., Женева, 

Швейцария. 

Беше извършена акредитация на предложените от Държавна агенция „Държавен резерв и 

военновременни запаси“ членове на българската делегация за пролетните сесии на 

Управителните тела на Международните фондове за обезщетение при щети, причинени от 

замърсяване с нефт (IOPC Funds) в Лондон, Обединеното Кралство. 

Съвместно с Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (ГДГВА) 

бяха разработени и съгласувани позиции на България във връзка с предстоящите избори за 

Съвет на Международната организация по гражданска авиация (ИКАО). 

Съвместно с НИМХ беше разработена позиция и бяха приготвени документите за 

участието на българска делегация на 18-ия Метеорологичен конгрес на Световната 

метеорологична организация (СМО), 3-14 юни 2019 г. в Женева, Швейцария, както и за 

гласуването за президент и вицепрезиденти на СМО. 

Бе подготвено българското участие на 4-ата сесия на Общото събрание на 

Междуправителствената организация за международни железопътни превози (ОТИФ), 27 

февруари 2019 г., гр. Берн, Швейцария, позицията за което бе съгласувана с МТИТС. 

Заедно с АГ „Митници“ беше изготвена позиция по кандидатурите за избиране на 

директори, гласувани по време на 133-ата и 134-ата сесии на Световната митническа 

организация (СМО), проведени на 27-29 юни 2019г. в Брюксел. 

 

 Права на човека 

 

Дейност по линия на правата на човека в рамките на ООН 

От 01 януари 2019 г. България, в качеството си на член на Съвета по правата на 

човека на ООН  /СПЧ,/ започна своето активно участие. 

На 21 и 22 февруари, в Женева, беше представен VI периодичен национален доклад 

по Международния пакт за икономически, социални и културни права по време на 65-ата 

сесия на Комитета на ООН за икономически, социални и културни права. Делегацията се 

ръководи от ресорния зам. министър на външните работи и включваше представители на 

министерство на труда и социалната политика, Националния съвет по етнически и 

интеграционни въпроси, министерство на образованието, министерство на здравеопазването, 

министерство на културата, служители от МВнР и ПП-Женева. 

 От 25 февруари до 22 март 2019 г., в Женева, се проведе 40-та редовна сесия на СПЧ. 

България участва за първи път в сесия на СПЧ в качеството си на пълноправен член. На 

27 февруари зам.-министър Ю. Щерк направи национално изказване в Сегмента на високо 

равнище. В изпълнение на заложените приоритети, дирекцията подпомогна изготвянето на 
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национални изказвания по време на: 1) Годишния панел за правата на детето; 2) 

Интерактивния диалог със специалния представител на Генералния секретар на ООН по 

насилието срещу децата; 3) Смесения интерактивен диалог със специалния докладчик относно 

правата на хората с увреждания; 4) Общия дебат по т.2 от дневния ред на сесията; 5) 

Интерактивния диалог по състоянието на правата на човека в КНДР; 6) Интерактивния диалог 

по състоянието на правата на човека в Южен Судан; 7) Общия дебат по т. 10; и 8) Интерактивния 

диалог по Украйна. С консенсус бе приета резолюцията по правата на детето, чиято тема бе 

предложена и активно разработвана от България в продължение на две години в инициативи 

под различни форми. Страната ни организира и проведе за първи път в ООН-Женева 

интерактивна изложба, посветена на помощните технологии за децата с увреждания. 

В периода 1-8 април 2019 г., в България, се състоя посещение на Специалния 

докладчик на ООН по въпросите на продажбата на деца, детската проституция и детската 

порнография. Целта на визитата бе набирането на информация относно системата за закрила 

на детето в България, с фокус върху случаи на насилие, продажба и сексуална експлоатация на 

деца, както и обменът добри практики и поуки в борбата с тези случаи. В рамките на 8 дни бяха 

осъществени срещи с водещите държавни органи в тази област, с националните институции по 

правата на човека и с неправителствения сектор, за чиято организация изцяло отговаряше 

дирекция „Права на човека“. Посетени бяха центрове за временно настаняване, център деца-

жертви на трафик и насилие, център от семеен тип за настаняване на деца и младежи с 

увреждания. 

41-та редовна сесия на СПЧ се проведе в Женева, в периода 24 юни - 12 юли 2019 г.  
За първи път, от началото на своя мандат, президентът на Република България направи 

посещение в СПЧ, като произнесе слово по време на откриването на сесията.. Дирекцията, 

съвместно с ПП-Женева участва в изготвянето на необходимите информационни 

материали, както и с участие в състава на българската делегация за сесията. В рамките на 

визитата на президента бяха осъществени срещи с Върховния комисар по правата на човека, с 

Генералния директор на ООН-Женева, с Генералния директор на СЗО, с Генералния директор 

на СТО, с българската общност в Женева, както и посещение в ЦЕРН. Дирекцията участва 

активно в подготовката на националните изказвания, направени по време на: 1) Интерактивния 

диалог със специалния докладчик по правото на образование, 2) Интерактивния диалог с 

работната група по дискриминацията срещу жените, 3) Годишния панел по правата на жените, 

4) Интерактивния диалог по Украйна, 5) Общия дебат по т. 2 и т. 10 относно ситуацията по 

страни, включващ и Грузия. България бе избрана от Португалия за нейно proxy по време на 

приемането на резолюцията „Правото на образование“, доколкото Португалия не е член на СПЧ 

и няма право на изказвания и обяснения на гласуване и позиция в пленарна зала. Участието на 

българската делегация в 41-та сесия на СПЧ бе особено видимо, дейно и ползотворно. 

Направените национални изказвания по различни точки от дневния ред на Съвета, както и 

заявяването от нашата страна на съавторство на 22 резолюции и 7 съвместни заявления, 

предоставиха много добри възможности да бъдат откроени приоритетите и постиженията на 

България, както и да бъдат потвърдени задълженията и ангажиментите на нашата страна в 

областта на насърчаването и защитата на правата на човека. Дейното участие на България в 

приключилата сесия на Съвета и положителните резултати от изпълнението на задълженията 

ни като държава-членка на СПЧ предоставиха на нашата страна допълнителни възможности за 

засилване на разпознаваемостта и видимостта сред държавите-членки и държавите-

наблюдателки в Съвета, както и сред структурите по правата на човека на ООН в Женева. 

Български кандидатури за органи и организации на ООН в областта на правата на 

човека. Кампании за набиране на подкрепа  
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Съгласно решение на Националния координационен механизъм по правата на човека, от 

м. декември 2018 г. и след одобрение от министъра на външните работи, през м. януари т. г. 

бяха официално издигнати следните български кандидатури за органи и организации на ООН в 

областта на правата на човека:  

- Кандидатура на България за член на Съвета на ООН по правата на човека (Human Rights 

Council) за периода 2024-2026 г.; 

- Кандидатура на доц. Велина Тодорова за преизбирането й за член на Комитета по 

правата на детето (Committee on the Rights of the Child) за периода 2021-2025 г.; 

- Кандидатура на България за член на Изпълнителния съвет на УНИЦЕФ (Executive 

Board of UNICEF) за периода 2023-2025 г.; 

- Кандидатура на България за член на Комисията по положението на жените (Commission 

on the Status of Women) за периода 2027-2031 г. 

Кампаниите за две от кандидатурите – на България за член на СПЧ за периода 2024-2026 

г. и на доц. Велина Тодорова за преизбирането й за член на Комитета по правата на детето за 

периода 2021-2025 г., се развиват интензивно – към края на м. юни т. г. договорените подкрепи 

за доц. Тодорова са 25 на брой, а за СПЧ – 4.  

МВнР оказа съдействие на други ведомства за издигане на български кандидатури и за 

разгръщане на кампания за набиране на подкрепа: 

- на Министерството на здравеопазването за кандидатурата на доц. д-р Христо Хинков, 

директор на Националния център за обществено здраве и анализи, за поста на регионален 

директор за Европа на СЗО и на проф. Пламен Димитров за член на Постоянния комитет на 

Европейския регионален комитет (ПКРК) на СЗО. (избори – м. септември, Копенхаген); 

- на Министерството на младежта и спорта за кандидатурата на г-н Красен Кралев, 

министър на младежта и спорта на Република България, за член на Изпълнителния комитет на 

Световната антидопингова агенция (ИК на САА) за периода 2020-2021 г. (избори – м. 

септември, Страсбург). 

Детски фонд на ООН – УНИЦЕФ  

Закрилата и насърчаването на правата на детето са основен приоритет на Република 

България в областта на правата на човека не само в национален, но и в международен план. 

УНИЦЕФ е естествен и неизменен партньор на страната ни и има принос за постигнатия от 

България значителен напредък в областта на правата на детето в национален план – 

постигането на устойчивост на процеса на деинституционализация, ранното детско развитие, 

реформата в областта на детското правосъдие, закрилата и насърчаването на правата на децата 

с увреждания.  

България и УНИЦЕФ си сътрудничат активно и на регионално и глобално ниво. 

Осъществяват се успешно съвместни проекти в Грузия и Армения, в рамките на които 

България споделя своя положителен опит, експертиза и добри практики. Приетата в рамките на 

40-та сесия на Съвета по правата на човека (февруари-март 2019 г.)  резолюция по правата на 

детето на тема „Овластяване на децата с увреждания за реализиране на техните права чрез 

включващо образование“, бе предложена и прокарана от България, в тясно сътрудничество и с 

подкрепата на УНИЦЕФ. 

България активно работи в ООН за включване на правата на детето във всички аспекти 

на Програмата за устойчиво развитие след 2015 г., като съпредседател на Групата на приятелите 

на децата. България и Пакистан са координатори на консултативния процес с държавите членки 

относно резолюцията с модалностите за отбелязването на 30-та годишнина от приемането на 

Конвенцията за правата на детето през 2019 г. 

             На 14 май т. г. се проведе среща на Генералния директор по глобалните въпроси с д-р 

Джейн Муита, представител на УНИЦЕФ за България, на която бяха обсъдени въпроси като 
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проектът на Национална стратегия за детето и необходимостта от разяснителна кампания по 

нея, 30-годишнината от приемането на Конвенцията за правата на детето и др.  
 

Миграция и убежище 
Дирекция „Права на човека“ отчете предприетите действия в изпълнение на 

приоритетите и мерките, заложени в Плана за действие за 2018 г. за изпълнение на 

Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията 2015-2020 

г. В постигнатите резултати бе отбелязано успешната последователна защита на националните 

позиции в различни области на бежанската политика и правата на човека в поредицата от 

консултации по Глобалния пакт на ООН за бежанците. 

Във връзка с тенденцията темата за миграцията да бъде поставяна в дневния ред на 

форуми на международни организации и специализирани агенции на ООН, дирекцията 

отстояваше българската позиция да бъде отчетена при изготвянето, обсъждането и приемането 

на някои стратегически документи и решения на тези организации като Глобалния план за 

действие на СЗО за насърчаване на здравната грижа за бежанците и мигрантите за периода 

2019-2023 г. (България наложи националните законодателство и политики в областта да бъдат 

изрично признати за водещи); решение по Ревизиране на Плана за действие на управление 

на трудовата миграция на МОТ в контекста на Глобалния пакт за миграция (ГПМ) и 

други.  

Дирекция „Права на човека“ съдейства за подготовката на участието на министър 

Захариева в конференцията за Близкия изток на тема „Бежанската криза и 

хуманитарните предизвикателства в Близкия Изток“ (13-14 февруари т. г., Варшава).  

Върховен комисар на ООН за бежанците (ВКБООН)  
Дирекция „Права на човека“ започна подготовката на българското участие в предстоящи 

събития на високо ниво през есента на т. г. – първия по рода си Глобален форум за бежанците 

(м. декември, Женева) и Сегмента на високо ниво по въпросите на лицата без гражданство 

(м. октомври, Женева). Дирекция „Права на човека“ проведе срещи с представители на 

Върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН), последната от които с г-н Матайс льо 

Рут, представител в България на Върховния комисар, на която бяха обсъдени темите от дневния 

ред на предстоящите срещи на високо ниво в Женева и подготовката на българското участие в 

тях. Бе потвърден постигнатия от страната ни напредък в областта на бежанската политика и 

бяха идентифицирани направления на сътрудничество между България и ВКБООН в контекста 

на предстоящите форуми. 

В отчетния периода се проведе редовната 74-та сесия на Постоянния комитет на 

ВКБООН, на която ДЧ на ЕС участваха с общо изявление, в което бе отчетена националната 

позиция на България по въпросите на миграцията и убежището.  

Международна организация по миграция (МОМ) 
Дирекция „Права на човека“ координира и подготви позицията на България за участие в 

проведения на 21 юни т. г. в Женева избор на нов заместник генерален директор на МОМ, 

който завърши без резултат – най-много гласове (86 на брой) получи кандидатът на Бангладеш 

г-н Шахидул Хак, но не бе избран поради това, че не постигна необходимото квалифицирано 

мнозинство (2/3 или 96 гласа в случая). Нов избор ще бъде проведен най-рано през март-април 

сл. г., като датата на изборите ще се определи по време на 110-та сесия на Съвета на МОМ (26-

29 ноември 2019 г., Женева).  

За целите на глобално проучване на МОМ, дирекция „Права на човека“ подготви приноса 

на България относно оценката на сътрудничеството й с международните механизми в областта 

на миграцията. 

Борба с трафика на хора 
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През отчетния период МВнР провеждаше последователна политика, потвърждаваща 

ангажимента на страната ни към борбата с трафика на хора и участието ни в усилията на 

международната общност, като бе потвърдено приоритетното внимание, отдавано от 

българското правителство на предотвратяването и противодействието на трафика на хора и 

грижата за жертвите на трафик.  

Дирекция „Права на човека“ подпомогна участието на ресорния зам.-министър на 

външните работи в проведените заседания на Националната комисия за борба с трафика на 

хора (НКБТХ), както и участва в нейните работни експертни формати (Постоянната експертна 

група към НКБТХ и други ad hoc работни формати) – за разработването и прилагането по 

компетентност на Националната програма за борба с трафика на хора за 2019 г., в изготвянето 

на проект на Механизъм за реакция в случаи на постъпил сигнал от медиите за предполагам 

трафика хора и др.  

 В изпълнение на задачата за запазване или повишаване на нивото на категорията на 

страната ни (понастоящем – втора група ) в годишния доклад на Държавния департамент на 

САЩ по трафика на хора, дирекция „Права на човека“ активно участва и съдейства за 

изготвянето от страна на българските ведомства и институции на конкретна и пълна 

информация за 2018 г. в областта на трафика на хора и закрила на жертвите, както и координира 

предоставянето й в срок на Посолството на САЩ в София. В публикувания в края на м. юни т. 

г. доклад на Държавния департамент на САЩ за трафика на хора (Trafficking in Persons Report 

2019) България запази позицията си и отново бе поставена във втора група страни. 

Дирекция „Права на човека“ участва дейно в подготовката на предварителната среща 

през м. февруари т. г. и в подготовката на първия кръг от преговорите с Република Северна 

Македония (26-28 юни 2019 г., Скопие) за подписване на Протокол за сътрудничество между 

правителствата на Република България и Република Северна Македония в областта на 

борбата с трафика на хора. 

Сътрудничество със Световната здравна организация (СЗО) 

Глобалните здравни въпроси заемат все по-важно място в световния дневен ред – както 

експертни, така и свързани с правата на човека, сред които гарантиране на справедлив достъп 

до висококачествени здравни услуги, ориентирани към хората, достъпност на лекарствата и 

други. В работата си по линия на СЗО България подчертава необходимостта от стратегическо и 

устойчиво сътрудничество на всички нива и сектори за изпълнението на Целите за устойчиво 

развитие, свързани със здравето, и подкрепя усилията за постигане на универсално здравно 

покритие. 

Дирекция „Права на човека“ на МВнР, в сътрудничество с МЗ и други компетентни 

ведомства и институции, координира подготовката на българското участие в сесиите на 

ръководните органи на СЗО като 144-ата сесия на Изпълнителния съвет на СЗО (м. януари) 

и 72-та сесия на Световната здравна асамблея (м. май). В рамките на СЗА продължават да 

бъдат политизирани някои въпроси като здравето на лицата в окупираните палестински 

територии, участието на Тайван като наблюдател в СЗА, както и се наблюдава  тенденция за 

повдигането на нови теми (здравето на бежанците и мигрантите) – по горните въпроси 

отчетливо се открояват противоположни позиции на ДЧ на ЕС и все по-трудно постигане на 

консенсус в рамките на ЕС.   

Дирекция „Права на човека“ оказа съдействие за подготовката на срещата на президента 

Р. Радев с генералния директор на СЗО д-р Тедрос Гебрейесус (24 юни 2019 г., Женева), на 

която бяха обсъдени въпроси от взаимен интерес (борбата с тютюнопушенето, ваксини, 

развитие на сътрудничеството), сред които и Срещата на високо равнище по универсалното 

здравно покритие (Ню Йорк, 23 септември 2019 г.) в рамките на Общия дебат на 74-та сесия на 

ОС на ООН.  
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В контекста на подготовката на 69-та сесия на Европейския регионален комитет на СЗО 

(м. септември, Копенхаген) МВнР съдейства за издигането на български кандидатури за 

ръководните органи на Европейския офис на СЗО – за  регионален директор и за член на 

Постоянния комитет на Регионалния комитет.  

Международна организация на труда (МОТ) 

Сред приоритети на сътрудничеството на Република България с Международната 

организация на труда (МОТ/ILO) са развиване и задълбочаване на тристранното сътрудничество 

и ефективният диалог със социалните партньори в сферата на заетостта и социалната политика. 

България като страна със силен ангажимент по отношение на защитата на трудовите права е 

ратифицирала осемте основни конвенции на МОТ.  

Дирекция „Права на човека“ на МВнР съдейства активно за подготовката на българското 

участие в сесиите на ръководните органи на МОТ – Международната конференция на труда и 

Административния съвет. Сходно с дн. ред на други специализирани агенции на ООН се 

наблюдава тенденция за включване в дн. ред на МОТ на  въпроси, свързани с миграцията –по 

време на 335-та сесия на Административния съвет на МОТ (м. март) се проведоха интензивни 

дебати и преговори по Плана за действие за управление на трудовата миграция на МОТ в 

контекста на Глобалния пакт за миграция (ГПМ). При хода на преговорите България съдейства 

за постигането на конструктивен и балансиран подход и за запазване единството на ДЧ от ЕС, 

при съблюдаване на националните ни интереси. 

В Женева, през м. юни се проведе 108-та юбилейна сесия на Международната 

конференция по труда (МКТ), в която участваха световни лидери като Ангела Меркел, 

Еманюел Макрон, Тереза Мей, Дмитрий Медведев и др. Националната тристранна делегация на 

България включваше представители на правителството (в т. ч. на МВнР, дирекция „Права на 

човека“), на организации на работодателите и на организации на работниците и служителите. 

Юбилейната сесия на МКТ прие Декларация на МОТ за бъдещето на труда, както и нови 

Конвенция и Препоръка за прекратяване на насилието и тормоза в света на труда, които дават 

всеобхватна рамка за защита на жертвите на насилие и тормоз в света на труда чрез 

приобщаващ, интегриран и съобразен с пола подход. 

Служба на ООН по наркотици и престъпност (UNODC) 

Дирекция „Права на човека“ съдейства за подготовката на участието на българската 

делегация в 62-ра сесия на Комисията по наркотични вещества и Министерския сегмент 

към нея през м. март т. г. във Виена и взе участие в работата на форума със свой представител 

в делегацията. В рамките на участието си българската делегация отстояваше съгласуваните и 

утвърдени позиции на ЕС – включване на повече препратки към Заключителния документ от 

UNGASS 2016, утвърждаване на фокуса върху правата на човека и Дневния ред за устойчиво 

развитие. В Министерския сегмент участие взе заместник-министър на здравеопазването. 

Дирекция „Права на човека“ координира предоставянето на дължимите национални 

доклади на България по въпроси от компетентността на Службата на ООН по наркотици 

и престъпност – годишния въпросник по наркотичните вещества (ARQ), въпросника относно 

новите психоактивни вещества (NPS), въпросника за Глобалния доклад по трафика на хора 

(GLOTIP). 

Дирекция „Права на човека“ участва в изготвянето на Национална стратегия за борба с 

наркотиците (2019 – 2023 г.) и съдейства за проучване в някои ДЧ на ЕС (ОК, Испания, Франция, 

Швеция) на законодателната им рамка и практиката по отношение на наркозависими лица, 

извършили леки престъпления. 

Сътрудничество с Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец 

и прилагане на международното хуманитарно право 

Дирекция „Права на човека“, подкрепяна от Генералния директор по глобалните въпроси, 

инициира, подготви и осъществи процедурата по създаване на национален орган по въпросите на 
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международното хуманитарно право (МХП) – с ПМС № 35 от 28.02.2019 г. бе създаден 

Национален комитет по международно хуманитарно право (НК/МХП) с председател 

министъра на външните работи и с основна задача да подпомага координацията между 

компетентните национални институции в изпълнение на поетите от страната ни ангажименти. 

НК/МХП включва като членове ресорните заместник-министри от компетентните министерства 

и председателя на БЧК, а като наблюдатели – представители на академичните среди, независими 

институции, неправителствени и международни организации. Към НК/МХП бе създадена 

експертна работна група (ЕРГ), която има за цел да направи преглед и оценка на съответствието 

на българското законодателство с нормите на международното хуманитарно право и 

изпълнението на поетите ангажименти. 

По решение на НК/МХП, съвместно с БЧК, дирекция „Права на човека“ координира обща 

инициатива на министерствата за отбелязване на 70-тата годишнина от приемането на 

Женевските конвенции. 

Дирекция „Права на човека“ се включи активно в подготовката на участието на страната 

ни в предстоящата през м. декември т. г.  33-та международна конференция на Червения 

кръст и Червения полумесец – в сътрудничество с компетентните институции и Д „МППЕС“ 

бе изготвен национален доклад по изпълнението на резолюциите и доброволните хуманитарни 

ангажименти, приети в рамките на 32-та международна конференция, както и коментари по 

проектите на резолюции на 33-тата международна конференция на ЧК/ЧП. 

През отчетния период България се присъедини към ред инициативи в областта на МХП 

като Политическата декларация за защита на медицинския персонал и оказваната медицинска 

помощ по време на въоръжен конфликт; Национален план за действие за изпълнение на Призив 

за действие за защита от насилие, основаващо се на пола, в извънредни ситуации; в процес е и 

разработването на Национален план за действие относно „Жени, мир и сигурност“ в изпълнение 

на Резолюция 1325 на СС на ООН от 2000 г. 

Дейност по линия на правата на човека в рамките на Европейски съюз 

Служители на дирекцията участваха в заседанията на РГ СОНОМ-формат столици и в РГ 

„ОССЕ и Съвет на Европа“ ” (COSCE) към Съвета на ЕС. 

Дирекция „Права на човека“ подготви материали за срещата на политическите директори 

на ДЧ на ЕС с Върховния комисар на ООН по правата на човека Мишел Башле, Женева, 17 

януари 2019 г., както и за традиционното съвместно заседание на РГ към Съвета на ЕС „Права 

на човека“ (СОНОМ) и ръководителите на мисии на държавите членки на ЕС в Женева на 21 

януари 2019 г. 

На 27-29 март 2019 г., във Виена, се проведе 22-та редовна среща на контактните точки 

към Агенцията на  ЕС за основните права (FRA), в която участваха представители на 

дирекцията. 

Дирекцията предоставяше регулярен принос при обсъждането и формирането на 

българската позиция по проекти на документи, имащи отношение към основните права, 

демократичните институции и върховенството на закона, предложени на обсъждане в 

различните РГ на Съвета на ЕС. 

Съвет на Европа 

През м. февруари 2019 г. дирекция „Права на човека“ съгласува с останалите ведомства и 

представи на Народното събрание експертен отговор по проекта на доклад на Комисията по 

мониторинг на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ), изготвен в 

резултат на проведена визита у нас на 3-5 октомври 2018 г. През м. април-май 2019 г. бяха 

изпратени писма до министрите на външните работи на държавите-членки на ЕС, както и 

циркулярни грами до дипломатическите представителства на страната с оглед събирането на 

подкрепа за отпадането на пост-мониторинговия диалог на ПАСЕ на Република България. 
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През м. февруари-март 2019 г. бяха проведени срещи с представители на Хърватия, 

Белгия, Кипър и Литва в контекста на представянето на кандидатурите на тези държави за 

поста Генерален секретар на Съвета на Европа. На 27 март, в следствие на получените 

указания, ПП-Страсбург гласува за кандидата на Хърватия, който в последствие бе избран 

за поста. 

На 6 март 2019 г. се проведоха избори за Европейския комитет по социални права. В 

съответствие с изпратени указания ПП-Страсбург извърши съответните действия за постигане 

на подкрепа за кандидатурата на г-жа Велина Тодорова за Комитета по правата на детето 

на ООН за периода 2021-2025 г. 

През м. март 2019 г. бяха изпратени указания за заемане на активна позиция на 

Република България в рамките на разглеждането на приложението на Рамковата конвенция 

за защита на националните малцинства за Украйна, Сърбия и Република Северна Македония. 

На този етап все още не е постигната договореност по резолюциите, засягащи българските 

малцинства в тези държави. 

На 14 април 2019 г. се състоя среща между министър Екатерина Захариева и председателя 

на Венецианската комисия, г-н Джани Букикио, на която бяха обсъдени въпроси, свързани с 

постигането на демократичен ред и върховенство на правото в региона на Северна Африка и 

Западните Балкани, както и напредъка в съдебната реформа в Република България. 

На 16 - 17 май 2019 г. в Хелзинки се проведе 129-ата сесия на Комитета на Министрите 

на Съвета на Европа в присъствие на външните министри, техните заместници и посланиците 

на 47 държави-членки на СЕ. При обсъждането на въпроси от основно значение за 

съществуването и бъдещето на организацията, Република България подчерта значението на 

паневропейския й характер и необходимостта от отстояване на нейните ценности и принципи. 

На 31 май 2019 г. министерството на външните работи валидира юбилейна марка, издадена 

със съдействието на Министерството на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията, по случай 70-годишнината на Съвета на 60-годишнината от създаването на 

Европейския съд по правата на човека. 

От 11 до 15 май 2019 г., в Осло, се проведе конференция на Европейската правителствена 

мрежа на лица за контакти по въпросите на ЛГБТИ към Съвета на Европа, в която участва и 

представител на дирекцията. 

Участие в проведения в периода 27-28 юни 2019 г. в Скопие, Република Северна 

Македония семинар  на тема „Постигане на напредък по отношение на правата на ЛГБТИ 

общността в Република Северна Македония. 

През м. юли дирекция „Права на човека“ финализира процеса по изготвяне на Проект на 

Решение на Министерския съвет за предложение до Народното събрание за ратифициране на 

Протокола за изменение на Конвенцията на Съвета на Европа за защита на лицата при 

автоматизираната обработка на лични данни. То бе прието от Министерския съвет на 31 юли 

2019 г. Специална закрила се предвижда по отношение на някои категории лични данни 

(генетични и биометрични данни, лични данни, свързани с престъпления, наказателни 

производства и присъди, както и лични данни, разкриващи информация за расов или етнически 

произход, политически възгледи и др.). Предоставянето на възможност на физическите лица да 

знаят, разбират и контролират обработката на техните лични данни е в основата на принципа на 

прозрачност, заложен в Протокола. 

През първата половина от 2019 г., дирекцията изпрати свои представители на заседанията 

на Управителния комитет по правата на човека (CDDH) и работните групи DH-SYSC-II, 

занимаваща се с със сравнителен и критичен анализ на юриспруденцията на Европейския съд 

по правата на човека, и CDDH-MIG, чиято цел е оптимизирането на осъществяването на 

ефективен миграционен контрол при строго съблюдаване на правата на човека. 
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В периода май-август 2019 г. дирекция „Права на човека“ проведе междуведомствено 

съгласуване и събиране на отчетни данни относно внасяне на проект на постановление на 

Министерски съвет за закриване на Координационния съвет по участието на Република 

България в дейността на Съвета на Европа. Приемането на постановлението ще даде 

възможност на министерствата, държавните комисии и агенции за самостоятелно и независимо 

планиране на участието си в дейности към Съвета на Европа, съгласно развитата вече 

експертиза по отношение на сферите на дейност на организацията.  

Членство на България в Международния алианс за възпоменание на Холокоста (МАВХ) 

и дейности по борба с антисемитизма  

По повод Международния ден за възпоменание на Холокоста, на 27 януари 2019 г., 

националният координатор за борба с антисемитизма, проведе брифинг за представители на 

български медии, на който представи приемането на България за пълноправен член на 

Международния алианс за възпоменание на Холокоста (МАВХ). 

На 30 януари 2019 г., Държавният културен институт към министъра на външните 

работи, съвместно с посолствата на Израел и Словакия в София, организираха събитие в 

Културен център Г8 за отбелязване на Международния ден за възпоменание на Холокоста 

и присъединяването на България като пълноправен член на МАВХ.  

На 5-6 февруари 2019 г., ресорният зам. министър участва с изказване в конференция 

на високо равнище, посветена на борбата срещу антисемитизма, организирана от 

Словашкото председателство на ОССЕ в Братислава. В рамките на конференцията бе проведе 

среща с Изпълнителния директор на Световния еврейски конгрес Робърт Сингер.  

Дирекция „Права на човека“ подготви участието на националния координатор за борба с 

антисемитизма  и на Генералния директор по глобалните въпроси в конференция на 

високо равнище за борба с антисемитизма, организирана от Румънското председателство 

на Съвета на ЕС, и в работна среща на национални координатори по борба с 

антисемитизма от ЕК и ДЧ в Брюксел /07.02.2019 г./.  

На 12 февруари 2019 г., в Рим, Генералният директор по глобалните въпроси и  

ръководител на българската делегация към МАВХ взе участие в първото заседание на работна 

група на ръководители на делегации към МАВХ за редактиране на основните послания по 

повод 20-тата годишнина от Стокхолмската декларация, основополагащият за МАВХ документ.  

Дирекцията съдейства на националния координатор за борба с антисемитизма за 

организиране на публично събитие на тема „Заедно за България, заедно за Европа“ в 

Министерски съвет, на което бе представен подписаният през септември 2018 г. манифест 

„Заедно срещу речта на омразата“.  

На 10 март, министърът на външните работи съвместно със служители на ведомството 

участваха в шествие „Заедно за България, Заедно за Европа“ и в други официални 

церемонии и възпоменателни събития по повод на 76-та годишнина от спасяването на 

българските евреи и почитане паметта на жертвите на Холокоста.  
ГДГВ и дирекция „Права на човека“ участваха в координацията и подготовката на втората 

поред тържествена вечеря, дадена от вицепремиера по правосъдната реформа и министър 

на външните работи по повод на еврейския празник „Песах“, състояла се на 23 април в 

Резиденция „Бояна“. На вечерята присъстваха посланиците на държавите-членки, лиазони и 

наблюдателки на Международния алианс за възпоменание на Холокоста (МАВХ), народни 

представители, лидери на религиозни общности, представители на изпълнителната власт и 

гражданското общество.  

Дирекция „Права на човека“, съвместно с националния координатор за борба с 

антисемитизма и ГДГД, подготви и домакинства семинар на тема „Ефективно 

противодействие на престъпленията от омраза чрез подобряване на регистрирането и 
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събирането на данни“, който се състоя на 20 и 21 юни 2019 г., в сградата на МВнР. 

Събитието бе организирано в сътрудничество с Агенцията на Европейския съюз за основни 

права (FRA) и Бюрото за демократичните институции и правата на човека на Организацията за 

сигурност и сътрудничество в Европа (БДИПЧ/ОССЕ) и бе открито от министъра на 

вътрешните работи.  

Свобода на вероизповеданията 

На 19 май 2019 г. вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина 

Захариева се срещна със Самюел Браунбек, посланик за специални поръчения по 

въпросите на свободата на вероизповеданията в Държавния департамент на САЩ, на 

която бяха обсъдени въпроси на сътрудничеството в защита свободата на религиите, 

насърчаване на междурелигиозния диалог в международен план, както и последователните 

действия на българското правителство за противопоставяне на езика на омразата и религиозната 

нетърпимост. 

Дирекцията съдейства в подготовката на участието на заместник-министър Георг 

Георгиев във Втора министерска среща, посветена на свободата на вероизповеданията, 

Вашингтон, САЩ, 17-18 юли. В рамките на своето участие, зам.-министър Георгиев представи 

предприетите от България мерки по отношение на изпълнението на ангажиментите по 

представената през 2018 г. Декларация от Потомак и План за действие към нея.  
Дневен ред „Жени, мир и сигурност“ 

На 23 януари 2019 г. в Дъблин, по покана на Ирландия, бяха проведени двустранни 

консултации по повод на разработването на първия за България Национален план за 

реализирането на ангажиментите на страната ни по линия на  резолюция 1325 на СС на ООН 

относно жените, мира и сигурността, и на последващите я резолюции по темата.  Участие в 

двустранните консултации взеха генералният директор по глобалните въпроси, директорът на 

дирекция „ПЧ“, както и представител на дирекция „ПЧ“. 

Генералният директор по глобални въпроси участва в среща на Неформалната 

работна група на ЕС по жените, мира и сигурността на стратегическо равнище за обсъждане 

на проект за План за действие по изпълнението на Стратегическия подход на ЕС по жените, 

мира и сигурността, която се проведе на 27 март 2019 г. в Брюксел и в среща на Мрежата на 

националните координатори относно жените, мира и сигурността за обсъждане на най-

добри практики по отношение на темата за жените, мира и сигурността и разработването и 

прилагането на национални планове за действие, която се проведе в периода 10-11 април 2019 

г. във Виндхук, Намибия.  

Наблюдение на избори по линия на Бюрото за демократични институции и права на 

човека (ОССЕ/БДИПЧ) 

През отчетния период дирекция „Права на човека“ съдейства за изпращането на 

краткосрочни наблюдатели за участие в мисии на ОССЕ/БДИПЧ за наблюдение на избори, 

както следва: парламентарните избори в Република Молдова (24 февруари) – един; втория тур 

на президентските избори в Украйна (21 април) - един; първия тур на президентските избори 

в Република Северна Македония (21 април) и на балотажа (5 май) – трима; местните избори 

в Република Албания (30 юни) – двама. 

През м. юни т. г. във Варшава, Полша, се проведе втората годишна среща на лицата за 

контакт с Бюрото за демократични институции и права на човека на ОССЕ 

(ОССЕ/БДИПЧ) по отношение на международното наблюдение на избори, в която участие 

взе лицето за контакт в МВнР от дирекция „Права на човека“. На срещата бяха обсъдени както 

традиционни въпроси (предизвикателствата и добрите практики, свързани с командироването 

на наблюдатели за участие в мисиите на ОССЕ/БДИПЧ и въпроси на ефективната им 

подготовка), така и някои новости по отношение на процеса на номиниране и регистрация на 
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наблюдателите, работата на лицата за контакт с електронната база данни на ОССЕ/БДИПЧ, 

мерки за насърчаване на професионална работна среда с акцент върху недопускането на 

насилието и тормоза, в т. ч. сексуално насилие и тормоз по време на мисии. 

Международно наблюдение на изборите за членове на Европейския парламент от 

Република България, проведени на 26 май т. г. 

Дирекция „Права на човека“, в съответствие с функционалното разпределение на 

компетентностите в МВнР, координира  международното наблюдение на изборите за членове 

на Европейския парламент от Република България, проведени на 26 май т. г. – съгласно чл. 112, 

ал. 5 от Изборния кодекс и в изпълнение на разпореждане на министъра на външните работи, 

МВнР отправи покани за наблюдение на изборите до държавите участнички на ОССЕ, до 

Бюрото за демократични институции и права на човека на ОССЕ (БДИПЧ) и Парламентарната 

асамблея на ОССЕ (ПАОССЕ); до Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и до 

Парламентарната асамблея на организацията за Черноморско икономическо сътрудничество 

(ПАЧИС). 

Свои представители като наблюдатели изпратиха Парламентарната асамблея на 

Черноморското икономическо сътрудничество (ПАЧИС) и неправителствените организации 

«AEGEE-Europe» и «Election-Watch.EU». 

ЮНЕСКО 

В изпълнение на приоритетните дейности в рамките на Програма № 7 „Многостранно 

сътрудничество”, през първото полугодие на 2019 г. Секретариатът на Националната комисия 

за ЮНЕСКО успешно реализира своите координиращи функции при активното подпомагане на 

ресорните ведомства и постоянната делегация на страната към ЮНЕСКО за осъществяване на 

програмите на ЮНЕСКО, с акцент върху националните приоритети. 

На 23-24 май 2019 г. се състоя официално посещение на Генералния директор на 

ЮНЕСКО, г-жа Одре Азуле, по покана на Президента на Република България Румен 

Радев -  първо в Централна и Източна Европа след избирането й на този пост. Г-жа Одре Азуле 

се срещна с министър-председателя Бойко Борисов, вицепремиера и министър на външните 

работи Екатерина Захариева, министрите на културата и на образованието Боил Банов и 

Красимир Вълчев, участва в празничното шествие по случай Деня на славянската писмености, 

българската просвета и култура 24-ти Май. 

Беше направена оценка на предизвикателствата пред Организацията и на възможностите 

за разширяване на сътрудничеството чрез участие на България в реализиране на мандата на 

ЮНЕСКО, в т.ч. чрез български инициативи, с подкрепата на ЮНЕСКО, на национално и 

регионално равнище, с използване на възможностите на Регионалния Център на ЮНЕСКО за 

Югоизточна Европа по опазване на нематериалното културно наследство, със седалище в София 

и Бюрото на ЮНЕСКО във Венеция. 

НК за ЮНЕСКО имаше значителен принос за подготовката на участието на 

българската делегация в 43та сесия на Комитета за световно наследство (Баку, 30 юни-10 

юли 2019), за съгласуване на българската позиция по казуса „Несебър“ и отлагането с две 

години на разглеждането на въпроса от Комитета за световното наследство. 

На 206-та сесия на Изпълнителния съвет на ЮНЕСКО  българската делегация 

участва активно при обсъждането на приоритетните цели и задачи, които стоят пред 

ЮНЕСКО: продължаване на започната реформа, опазването на световното културно 

наследство, водещата роля на ЮНЕСКО за осъществяване на Целите на устойчивото развитие 

до 2030 с акцент върху Цел 4 – образование за устойчиво развитие и други приоритетни за 

страната ни теми. Беше заявена подкрепа за приемането на бюджет на ЮНЕСКО за периода 

2020-2021 г., който да позволи на Организацията да реализира в пълен обем програмните  

дейности. 
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В контекста на участието на страната ни в международното сътрудничество за 

развитие и  подпомагането на приоритетните програми на ЮНЕСКО беше осъществено 

съгласуване на ново Споразумение между България и ЮНЕСКО за финансиране на 

проекти чрез Доверителния фонд на България към Организацията, което отчита новите 

правила по предоставяне на официална помощ за развитие и детайлизира българските 

приоритети. С Решение на Министерския съвет № 473 от 2 август 2019 г. бе одобрено 

подписването на това Споразумение. То ще позволи финансирането на подготвените проекти за 

участието на жените от 5 африкански държави в обучението по инженерни и технически науки 

и за борбата срещу антисемитизма в контекста на образованието за Глобално гражданство и 

предотвратяване на насилствения екстремизъм.  

НК за ЮНЕСКО подготви, съгласува и депозира в ЮНЕСКО две български предложения за 

включване в Календара на ЮНЕСКО за периода 2019 – 2020 г. (100 години от смъртта на Иван 

Вазов и 650 години от основаването на Търновската книжовна школа). 

За периода беше реализирано избирането на две български кандидатури: 

- на Атанас Палазов, зам. Директор на Океанографския Институт на БАН, за член на 

Изпълнителния съвет на Международната океанографска комисия; 

- на Калин Димитров, за член на научно – техническия съвещателен орган на Конвенцията 

на ЮНЕСКО за опазване на подводното културно наследство. 

Международна организация на франкофонията 

През месец март 2019 г. бяха подготвени и координирани събития, свързани с 

отбелязването на Международния ден на франкофонията. Месецът на Франкофонията се 

проведе под надслов „На френски, ако обичате”. По традиция МВнР организира прием от името 

на министъра на външните работи по повод Международния ден на Франкофонията – 20 март. 

В рамките на приема бяха връчени за втори път ежегодните „Награди на Франкофонията“. 

Предложението за церемония по връчване на призовете бе съвместно на Групата на 

франкофонските посланици в София (ГФПС) и Регионалното бюро за ЦИЕ на МОФ. 

Националният кореспондент за Франкофонията взе участие в проведеното на 21-22 

февруари 2019 г. в Ереван регионално работно съвещание на националните кореспонденти за 

Франкофонията на страните от ЦИЕ, организирано от Регионалното бюро за ЦИЕ на МОФ. 

Обсъдени бяха въпроси, свързани с плана за дейностите за периода 2019-2022 г.; проведеното 

на 26 март в Париж заседание на Постоянния съвет на Международната организация на 

Франкофонията (МОФ); в 107-та сесия на Постоянния съвет на МОФ, на която са представени 

резултатите от заседанията на „Групата за размисъл по насоките на дейност и управлението на 

МОФ“, чиято цел е да подготви предложения за Министерската конференция през октомври 

2019 г.  

В СУ „Климент Охридски“ се проведе голяма франкофонска конференция, посветена на 

цифровизацията и университетите с участието на евро-комисаря Мария Габриел, представители 

на Университетската агенция на франкофонията, университетски преподаватели.  

На 29 май 2019 г. МС одобри проект на Споразумение за изменение Спогодбата между Р 

България и МОФ относно функционирането на ФИАУ. Министерство на външните работи и 

Министерство на образованието потвърдиха интереса на българската страна за запазване и 

развитие на ФИАУ. 

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие 

Получаването на покана за започване на преговори за членство в ОИСР е 

непосредствен външнополитически приоритет на българското правителство. В 

съответствие с Решение № 794 на Министерския съвет от 27 септември 2012 г., МВнР е 

национален координатор на дейността на Република България в периода до нашето 

присъединяване към тази Организация. В изпълнение на това РМС, през първото 
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полугодие на 2019 година министерството предприе усилия за съществено ускоряване на 

дейността на Република България за получаване на покана чрез присъединяване към нови 

работни органи и правни инструменти на Организацията, участие в нейни форуми и проекти, 

стартиране на партньорски проверки и прегледи в различни области на социално-

икономическия живот на страната, усъвършенстване на междуведомствената координация. 

Ведомството, организира, подготви, участва в провеждането на дейности и прояви по 

линия на ОИСР в международен план и във вътрешен план (координация между българските 

ведомства и участие на България в работата на ОИСР). 

Основният фокус в международен план бе поставен върху получаване на подкрепа от 

страна на САЩ и някои други държави извън ЕС на българската кандидатура и активизиране на 

отношенията със Секретариата на ОИСР. Получаването на покана за започване на преговори с 

ОИСР  се утвърди като постоянна точка в дневния ред на външнополитическите срещи на 

президента, премиера и редици български министри. 

На 24 януари 2019 година бяха проведени срещи на г-н Андреас Шаал, генерален 

директор „Глобални въпроси“ в ОИСР със заместник-министър председателя Томислав 

Дончев, заместник -министъра на външните работи  Тодор Стоянов и членове на 

Междуведомствения координационен механизъм (МКМ). Визитата бе в продължение на 

разменената през м. ноември 2018 г. кореспонденция между Генералния секретар (ГС) на ОИСР 

А. Гурия и министър-председателят на Р България Б. Борисов, в която от наша страна бе 

изразена готовност за изготвянето на национален план за действие (Action Plan), като 

допълнителен, временен инструмент, който да спомогне за фокусиране на нашите усилия върху 

изпълнението на критериите за членство в ОИСР. 

На среща с посланика на САЩ у нас на 6 февруари 2019 година, министър Захариева 

изрази отново нашето очакване за подкрепа от страна на САЩ за започване на преговори за 

членство с ОИСР. Посланик Рубин е посочил, че САЩ не са против българската кандидатура, а 

са в процес на оценка на кандидатите. 

На 21-22 февруари 2019 г. в Букурещ заместник министърът на икономиката г-жа Лилия 

Иванова проведе срещи с Кевин Хамилтън, посланик на Канада, акредитиран за Румъния, 

България и Молдова, и  с  Лис Николин Клевен Гревстад, посланик на Норвегия, акредитирана 

за Румъния и България. На двете срещи е обсъдена кандидатурата на България за членство в 

ОИСР. Посланиците на двете държави са изразили пълна подкрепя на българската кандидатура. 

След съгласуване с членовете на МКМ, проектът за План за действие за присъединяването 

на България към ОИСР бе изпратен до ДП-Париж на 27 февруари 2019 година. Документът бе 

връчен на 5 март 2019 г на Генералния директор на „Глобални въпроси“ на ОИСР г-н А. Шаал. 

През отчетния период Планът бе обсъждан работно неколкократно с ОИСР и последната му 

версия, уточнена и официално съгласувана с членовете на МКМ, бе представена от министър-

председателя Бойко Борисов по време на срещата му с ГС на ОИСР, състояла се на 5 юли 2019г. 

в Познан-Полша. 

Въпросът за получаване на покана за започване на преговори на България за пълноправно 

членство в ОИСР бе повдигнат от заместник- министъра на външните работи г-н Георг Георгиев 

по време на неговата визита в САЩ на срещата на 15 март 2019 година със заместник-помощник 

държавния секретар в Бюрото по икономически въпроси Питър Хаас. От важно значение за тях 

са реформите в ОИСР, като е коментирал, че САЩ са обезпокоени от евентуално 

диспропорционално европейско влияние (ЕС) в Организацията, ако бъдат поканени твърде 

много европейски страни. 

По време на визитата си за срещата на НАТО във Вашингтон (3-4 април 2019 г.) министър 

Екатерина Захариева проведе среща със специалния помощник на президента на САЩ и 

директор на Офиса по търговия и индустрия Питър Наваро. Американският представител е 

заявил, че САЩ  гледа сериозно на нашата кандидатура.  На среща на 4 април 2019 година 
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с Рон Джонсън, председател на Комисията по вътрешна сигурност в Сената и председател 

на подкомисията за Европа и регионално сътрудничество в областта на сигурността към 

Комисията за външни отношения в Сената, и Майкъл Макюл, лидер на републиканците в 

Комисията по външни работи в Камарата на представителите, министър Захариева е 

запознала домакините си с консолидацията и усилията на България за ускоряване на 

присъединяването към ОИСР. 

На 12 април 2019 година заместник-министърът на финансите г-жа Маринела 

Петрова проведе във Вашингтон среща с г-жа Клей Бери, заместник помощник секретар 

по финансите на САЩ. Г-жа Бери е похвалила постиженията на България, 

насърчавайки българската страна да продължи все така активно да работи по 

въпроса. Напомнила е, че САЩ разглеждат всяка една кандидатура индивидуално, 

съобразно подготовката й и постигнатия напредък. Същевременно било важно да не 

се избързва; присъединяването едновременно на прекалено много членове не би било 

продуктивно. Според г-жа Бери разширяването на ОИСР не включвало единствено 

кандидатурата на България; процесът бил доста по-сложен и отчитал много фактори. 

На среща с  Ангел Орбецов, директор на „ААО“ с г-жа Кати Рейпър, първи 

помощник секретар в ДВнРТ на Австралия  (Сидни, 8 април 2019 г.),  австралийският 

дипломат е   , че Австралия подкрепя кандидатурата на България и на останалите пет 

държави. Изразил е надежда, че наблюдаваната промяна в позицията на САЩ ще 

разблокира процеса на разширяването. 

На 9 май 2019 година министър Захариева проведе среща с г-н Самюел Браунбек, 

посланик за специални поръчения по въпроси на свободата на вероизповеданията в 

Държавния департамент на САЩ. Българският вицепремиер е поискал отново  подкрепата 

на САЩ за кандидатурата на България в ОИСР. Г-жа Захариева е подчертала, че България 

отдавна изпълнява всички условия за членство и ще бъде пълноценен участник в 

дейността Организацията. 

По време на заседанието на Съвета на ОИСР (22-23 май 2019 г.) полският 

заместник-министър на външните работи е заявил, че всичките шест страни – кандидатки, 

имат право да започнат преговори за присъединяване, което Полша многократно е 

подкрепяла. В изказването си полският дипломат е подчертал, че България, Румъния и 

Хърватия са много добри кандидати и че като държави-членки на ЕС, те вече изпълняват 

стандартите на ОИСР в много области. 

След срещата на Съвета на ОИСР г-н Шон Рийди, ръководител на отдел „Глобални 

икономически въпроси“ във Форин офис е потвърдил, че Обединеното кралство 

продължава да бъде твърд поддръжник на 6-те държави-кандидатки, включително и 

на България. 

В практически план е важно да се подчертае, че през първото полугодие на 2019 

година представители на българските ведомства и агенции, български експерти работиха 

активно в комитетите и работните групи на ОИСР, в които България е вече приета със 

статут “гост“ или “участник“. 

Във вътрешен план, основна задача през първото полугодие на 2019 година бе 

подобряването на координацията у нас, по-доброто разпределение на задачите в процеса 

на подготовка за членство в ОИСР и ускоряване на присъединяването на България към 

правните инструменти и работните органи на Организацията. Важно значение в тази 

връзка имат заседанията на МКМ, както и експертните междуведомствени заседания по 

конкретни въпроси. Значителни усилия бяха положени за подготовката и съгласуването на 

националния План за действие на Република България по ОИСР за периода 2019-2020 

година. 
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Инициативата „Три морета“ 

МВнР подготви опорни точки, справки и други  материали във връзка с проведената на 5 

и 6 юни 2019 г. в гр. Любляна- Словения, четвърта среща на върха на Инициативата „Три 

морета“(Българският президент, г-н Румен Радев, участва в дискусия, в рамките на 

президентския панел на форума, заедно с президентите на Словения, Хърватия, Чехия, 

Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния, министъра на енергетиката на САЩ Рик Пери, 

председателят на Европейската комисия Жан Клод Юнкер, президентът на Германия Франк-

Валтер Щанмайер, както и вицепрезидентите на Европейската банка за инвестиции /ЕИБ/ и 

на Европейската банка за възстановяване и развитие.). 

Бе изготвена обобщена информация за позициите на страните-участнички в „Три морета“ 

относно участието им в учредяването на Инвестиционния фонд на инициативата. Поискано бе 

становището на заинтересованите министерства за изготвяне на българската позиция за 

включване в Инвестиционния фонд. 

Проведена бе среща на Директора на дирекция „ВИО“ с ръководството на Българската 

банка за развитие, на която бяха обсъдени перспективите за българското участие във Фонда и в 

неговия Надзорен съвет. Бе изпратено и писмо до Министерството на финансите, с приложени 

към него редица основополагащи документи, изискани от нашите посолства, за учредяването 

на Фонда и на неговия Надзорен съвет с оглед присъединяването на България към него. 

Бе препратена до Министерството на енергетиката отправената покана за участие до 

министър Теменужка Петкова в Енергиен форум в САЩ /Хюстън, 14 март 2019г./, по линия на 

Инициативата „Три морета“, а след приключването на форума информация за неговото 

протичане до заинтересованите български ведомства. 

Инициативи „Един пояс, един път“ и „17+1“ 

Отговорното ресорно звено в МВнР продължи да наблюдава и анализира развитието на 

Инициативата „16+1“, /прераснала в „17 плюс 1“/, подготовката за срещата на високо равнище 

в Дубровник, на нейния заключителен документ, както и развитието на въпроса за създаването 

на Глобален център за сътрудничество между участниците в нея. 

Изготвена бе Аналитична информация „Икономическото сътрудничество между 

страните от ЦИЕ и Китай в рамките на инициативата „17+1“, изпратена за ползване на 

Администрация на Президента  във връзка с посещението му в Китай и до други потребители 

в МВнР. 

 

 Международно право и право на ЕС 

През първото полугодие на 2019 г. представители на МВнР следяха и участваха в 

дейността на работна група „Международно публично право” на Съвета на ЕС  (COJUR). 

Изготвена е информация за учредяването и основните функции на Националния комитет по 

Международно хуманитарно право и бяха  направени конкретни предложения за проекти на 

ангажименти, които да бъдат поети от ЕС и ДЧ в рамките на 33-та Международна конференция 

на Червения кръст и Червения полумесец през м. декември 2019 г. 

През отчетния период директорът на дирекция „МППЕС“ взе участие в 57-то редовно 

заседание на Комитета на правните експерти по международно публично право на Съвета на 

Европа (CAHDI) и в срещата на работна група „COJUR“ с юридическата служба на Държавния 

департамент на САЩ, 20-22 март 2019 г. в гр. Страсбург. 

Представители на дирекция „МППЕС“ взеха участие в редовните заседания на Работна 

група “Международно публично право - Международен наказателен съд” (COJUR-ICC) на 

Съвета на ЕС на 5 февруари и на 6 юни 2019 г. Сред обсъдените въпроси бяха актуалните 

развития на ситуациите в държавите, разследвания и други действия на МНС, координиране на 
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дейностите на ЕС, инициативите за насърчаване на универсалността и интегритета на Римския 

статут, независимост на МНС и неговото ефективно и ефикасно функциониране.  

В периода 25 март – 5 април 2019 г. в Ню Йорк се проведе Втората сесия на 

Междуправителствената конференция за изработването на правно-обвързващ инструмент по 

прилагането на Конвенцията на ООН по морско право за съхранение и устойчиво използване на 

морското биологично разнообразие в зоните отвъд национална юрисдикция (BBNJ). 

Българската делегация взе активно участие в европейските координации, на които се формира 

становището на ЕС и неговите държави членки по предложенията за текстове на бъдещото 

споразумение, а също така и в заседанията на Бюрото на Междуправителствената конференция, 

тъй като заместник-ръководителят на българската делегация е и заместник-председател на 

Конференцията.  

Представител на дирекция „МППЕС“ взе участие в дейността на 29-та среща на 

държавите, страни по Конвенцията на ООН по морско право, 17 - 19 юни 2019 г., Ню Йорк. По 

време на сесията бяха представени и обсъдени: Докладът на председателя на Международния 

трибунал по морско право за 2018 г., както и Информациите от Генералния секретар на 

Международния орган по морското дъно и от Председателя на Комисията за границите на 

континенталния шелф относно дейността на двата органа за 2018 г. Представители на дирекция 

„МППЕС“ взеха участие и в заседанията на работна група „Морско право“ (COMAR) на Съвета 

на ЕС през първата половина на годината, провели се в Брюксел и Ню Йорк. Основна тема на 

заседанията беше и подготовката на ЕС и ДЧ за предстоящата в периода 19 - 30 август 2019 г. в 

Ню Йорк Трета сесия на цитираната Междуправителствена конференция. 

През първото полугодие служител на дирекцията взе участие в редовните Сесии на 

Дунавската комисия в гр. Будапеща.  По време на заседанията бяха представени доклади 

относно техническите въпроси, вкл. въпроси, свързани с радиосъобщенията и безопасността на 

транспорта във вътрешното корабоплаване, както и въпроси, свързани с експлоатацията на 

корабите и опазването на околната среда и поддържането на плавателния път на р. Дунав. Бе 

избран и новият състав на Секретариата на Дунавската комисия. 

В периода 26-27 февруари 2019 г. в София се проведе трети кръг от разговори между 

Република България и Република Сърбия относно двустранната договорно-правна база, 

обхващаща периода 1955-2018 г. По време на разговорите бе направен финален преглед на 

подписаните между двете страни международни договори в посочения период. С оглед 

постигнатите резултати, ръководителите на двете делегации подписаха протокол от 

консултациите на английски език, който изразява съгласието на страните по проект на списъци 

с договори, които са в сила, както и за договори, за които не са изпълнени процедурите по 

влизането им в сила. По предложение на българската страна сръбската страна се съгласи да 

разгледа възможността в окончателния протокол за преглед на двустранната договорно-правна 

база между двете страни да бъде включен списък с договори, които следва да се подновят, 

изменят или прекратят, както и в сфери на дейност, в които двете страни биха могли да си 

сътрудничат в бъдеще. 

През м. март 2019 г. представител на дирекция „МППЕС“ участва в срещи с 

Министерството на икономиката относно изготвения от китайската страна проект на Харта за 

Глобален център за партньорство на държавите от Централна и Източна Европа и Китай, след 

което на 25 март представителят взе активно участие в преговорите с китайската страна, 

проведени в Министерството на икономиката, в резултат на които бе договорен финалният 

текст на Харта. 

Бе осигурено българско участие във Втората подготвителна конференция по инициативата 

за изготвяне на Многостранен международен договор за взаимна правна помощ и 

екстрадиция (MLA) за наказателно преследване на национално ниво за най-тежки 

международни престъпления (11-14 март 2019 г., гр. Ноордвейк, Кралство Нидерландия). 
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Понастоящем, 69 държави, вкл. Република България, са изразили подкрепа за създаването на 

нов многостранен договор по разглежданата тематика. 

Представител на дирекция „МППЕС“ взе участие в 58-та сесия на Юридическия 

подкомитет (LSC) на Комитета на ООН за мирно използване на космическото пространство 

(COPUOS), която се проведе в периода 1 – 12 април 2019 г. във Виена. 

Представител от дирекция „МППЕС“ взе участие в 22-та Дипломатическа сесия на 

Хагската конференция по международно частно право (ХКМЧП), която се проведе в периода 

18 юни – 2 юли 2019 г. в гр. Хага. Конференцията се състоя за приемането на Конвенция за 

признаване и изпълнение на чуждестранни съдебни решения в Дипломатическата сесия. 

В периода 1 - 11 юли 2019 г. в Прага, се проведе 42-то Консултативно съвещание по 

Договора за Антарктика и успоредно с него 22-та годишна среща на Комитета по опазване 

на околната среда. По време на съвещанието бяха обсъдени въпроси от взаимен интерес, 

отнасящи се до Антарктика - правни, институционални, икономически (инвестиции, туризъм и 

др.), екологични и логистични проблеми, свързани с основните принципи на човешката дейност 

в Антарктика (използване изключително за мирни цели, забрана на експлоатацията на природни 

ресурси, свобода на научните изследвания, съхраняване на екосистемите). 

В периода 28-31 юли 2019 г. в гр. Пловдив, се проведе 31-та годишна среща на Съвета 

на мениджърите на антарктически програми (COMNAP). Представител на дирекция 

„МППЕС“ взе участие в конференцията, на която се обсъждат въпроси относно развитието на 

практики, които подобряват ефективността на антарктическите дейности по природосъобразен 

начин, подпомагането и насърчаване на международни партньорства, осигуряване на 

възможности и системи за обмен на информация, подпомагане на системата по Договора за 

Антарктика с обективен и практически, технически и неполитически  съвет, изхождащ 

от  експертния опит на Националните антарктически програми. 

Дирекция „МППЕС“ бе представлявана и на Европейската регионална подготвителна 

среща за ХIV Конгрес на ООН по предотвратяване на престъпността и наказателното 

правораздаване (UN Crime Congress), гр. Виена. Българската делегация участва активно в 

срещата с конкретни предложения – в частност бе направено предложение за включването на 

темата за домашното насилие в дебатите на Конгреса. България в момента работи по новата си 

стратегия в областта на наказателната политика и приветства обсъждането на темите за 

организираната престъпност, тероризма, както и насърчаването на международното 

сътрудничество. Необходим е анализ на потенциала за последващи мерки за проследяване на 

изпълнението на заключенията на бъдещата Декларация от Киото. 

В периода 26-28 юни 2019 г. се проведоха преговори в Скопие за подписване на 

Протокол за сътрудничество между Правителството на Република България и 

Правителството на Република Северна Македония в областта на борбата срещу трафика 

на хора. Българската делегация се придържаше плътно до предоставения мандат (проект на 

Протокол между Правителството на Република България и Правителството на Република 

Северна Македония за сътрудничество в областта на борбата с трафика на хора бе одобрен с 

решение на Министерски съвет № 309 от 27 май 2019 г.). Бяха уточнени всички спорни въпроси, 

текстът на документа бе приведен в готовност за подписване и бе подписан в края на м. юли. 

Дирекцията продължи да следи въпроса за предстоящото прекратяване на двустранните 

споразумения за взаимна защита и насърчаване на инвестициите, сключени между държави 

членки на ЕС, в частност с Полша и с Италия, като даваше правни становища и осъществяваше 

активна комуникация с Министерството на финансите и с Министерството на икономиката.  

 Процесуално представителство пред Съда на ЕС и право на ЕС в 

компетентността на МВнР  
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В периода 1 януари – 30 юни 2019 г. по дело срещу Република България за 

установяване на неизпълнение на задължения, произтичащи от правото на Съюза, в МВнР 

беше изготвена и представена от името на правителството на Република България на Съда 

писмена защита. По Дело С-33/19 Европейската комисия твърди, че Република България не е 

гарантирала независимостта на органа за разследване на железопътни злополуки и инциденти 

от оператора на инфраструктурата и не е гарантирала достатъчно ресурси за този орган.  

През този период служители в МВнР изготвиха и представиха на Съда от името на 

правителството на Република България писмени бележки по пет дела, образувани на 

основание на преюдициални запитвания от български съдилища (Дело С-647/18 в областта 

на съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси; Дело С-655/18, отнасящо се до 

санкционирането на неспазване на митническото законодателство; Дело С-762/18, касаещо 

евентуалното наличие на право на платен годишен отпуск при незаконно уволнение и 

последващо възстановяване на работа; Дело С-5/19 относно регулирането на цените на 

природния газ; Дело С-76/19, касаещо митническата стойност на внасяни стоки и евентуалното 

включване в нея на лицензионни такси. 

В МВнР бяха изготвени устни изказвания и служители в МВнР участваха в две съдебни 

заседания по дела пред Съда – дело, образувано по преюдициално запитване от българско 

съдилище (Дело С-234/18 относно обезпечаване и конфискация на средства и облаги от 

престъпна дейност в Европейския съюз) и дела за преразглеждане на решения на Общия съд† 

относно обжалвания на актове на Съда на публичната служба на Европейския съюз (Дела 

С-542/18 RX и C-543/18 RX). 

Следва да се има предвид, че извън посочените по-горе дела, в които Република България 

участва (имат се предвид делата, различни от тези за установяване на неизпълнение на 

задължения), в МВнР се работи и по пет дела в различни области, образувани по български 

преюдициални запитвания и едно преюдициално запитване от съдилище в друга държава 

членка, докато в съответствие с координационния механизъм по въпросите на 

Европейския съюз се взе решение българското правителство да не представи писмени 

бележки по тях. 

В рамките на Работна група № 32 „Съд на Европейския съюз” и механизма по 

Постановление № 85 на Министерския съвет от 17.04.2007 г. за координация по въпросите на 

Европейския съюз („ПМС № 85“) бяха изготвени и одобрени: 

- рамкова позиция относно проект на изменения на Процедурния правилник на 

Съда; 

- четири позиции относно назначаването на съдии и генерален адвокат в Съда, както 

и на съдии в Общия съд.   

На основание ПМС № 85 със заповед на министъра на външните работи беше 

актуализиран поименният състав на Работна група № 32 „Съд на Европейския съюз”. 

Служители в МВнР участваха в среща на процесуалните представители на 

правителствата на държавите членки пред Съда на Европейския съюз, организирана по 

инициатива на румънското ротационно председателства на Съвета. 

Служители в МВнР изготвиха и правни становища по въпроси от правото на Съюза. 

 

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”, дирекция „Външноикономически отношения”. 

                                                           
† Другата юрисдикция в институцията Съд на Европейския съюз. 
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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; 

- Състоянието на кадровия състав на Дипломатическата служба и недостатъчното 

финансиране на дейностите в някои отношения ограничава потенциала за ефективната защита на 

българските национални интереси. 

 

Информация за наличността и качеството на данните 

Отчетите за дейността на МВнР и задграничните представителства; 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 

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 „Международно сътрудничество“ 

Закон                 Уточнен план Отчет  

(в лева) 

І. Общо ведомствени разходи: 306 000 306 000 150 733 

     Персонал 0 0 0 

     Издръжка 306 000 306 000 150 733 

     Капиталови разходи 0 0 0 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 306 000 306 000 150 733 

     Персонал   0 0 

     Издръжка 306 000 306 000 150 733 

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

ЕС  
0 0 0 

     Персонал       

     Издръжка       

     Капиталови разходи       

ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета  10 942 700 10 877 159 8 532 930 

  
1. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и 

дейности 
10 942 700 10 877 159 8 532 930 

          

ІІІ. 
Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за 

средства от ЕС 
0 0 0 

          

  Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): 10 942 700 10 877 159 8 532 930 

          

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 10 942 700 10 877 159 8 532 930 

          

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 11 248 700 11 183 159 8 683 663 

  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.  

Провеждана бе целенасочена и последователна политика за изпълнение на националните 

цели и приоритети на членството на Република България в Европейския съюз, в съчетание с 

възможностите на двустранното европейско сътрудничество. 

Усилията на Министерството бяха насочени към защита на националните интереси в 

процеса на взимане на решения на ЕС, както и към съхраняването на единството на Съюза. 

Приоритет продължи да бъде активното участие на страната ни в задълбочаването на 

интеграционните процеси в ЕС. Провеждането на единната европейска политика на Република 

България чрез осигуряване на съгласуваност на националните позиции по политиките на ЕС в 

рамките на съществуващия междуведомствен координационния механизъм по европейски 

въпроси продължи да бъде основна насока в дейността на Министерството.   

  

Предоставяни по програмата продукти/услуги  

 Участие на България в институциите на Европейския съюз като цяло 

Министерството на външните работи последователно отстоява националните приоритети 

в разработването и реализирането на политиките на ЕС по ключови теми като: разширяването 

на ЕС, новата Стратегическа програма на ЕС за периода 2019 – 2024 г., миграцията, 

върховенството на закона, оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС, Многогодишната 

финансова рамка за периода 2021-2027 г. Осъществена бе подготовка, координация и участие в 

заседанията на Европейския съвет на ниво държавни и правителствени ръководители на 
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държавите членки на ЕС и в заседанията на Съвета на ЕС „Общи въпроси“, включително във 

формат по чл. 50 от Договора за Европейския съюз. Бяха подготвени заседания на Комитетите 

на постоянните представители към ЕС и на заместник-постоянните представители към ЕС, 

подготвителните органи на Съвета на ЕС, както и работни органи в рамките на комитологията, 

посредством съгласуване и координиране изработването на изготвяне на указания, позиции, 

анализи и становища. Осъществено бе взаимодействие с държави членки на ЕС с оглед 

изграждането на единна позиция по теми от взаимен интерес, както и за отстояването на важни 

за страната ни приоритети 

Подготовка на българското участие в заседанията на Европейския съвет  

Министерството на външните работи подготви участието на министър-председателя 

Бойко Борисов в редовните заседания на Европейския съвет на 21-22 март, 10 април и 20 – 21 

юни, както и в неформалните заседания на 09 и 28 май. 

Сред основните теми в дневния ред на Европейския съвет бяха създаването на работни 

места, повишаването на икономическия растеж и конкурентоспособността, борбата с 

климатичните промени, новата Стратегическа програма на ЕС и новият институционален 

цикъл, глобалните предизвикателства пред Съюза и бъдещата Многогодишна финансова рамка 

на ЕС за периода 2021 – 2027 г. 

В хода на подготовката на българското участие МВнР изготви позицията на страната в 

координация с други компетентни ведомства, съобразно обсъжданите теми.  

Подготовка на българското участие в заседанията на Съвет „Общи въпроси”  

През първата половина на 2019 г. бяха подготвени заседанията на Съвет „Общи въпроси” 

(СОВ) на 08 януари, 19 февруари, 19 март, 09 април, 21 май и 18 юни.  

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. 

В хода на подготовката на българското участие МВнР изготви позицията на страната в 

координация с други компетентни ведомства, съобразно обсъжданите теми.  

Стратегическа програма на ЕС за периода 2019 – 2024 г. 

На заседанието си на 20-21 юни 2019 г. Европейският съвет постигна съгласие по 

Стратегическата програма на Съюза за периода 2019 – 2024 г., която определя приоритетните 

области на работата на Европейския съвет и предоставя насоки за работните програми на 

останалите институции на Европейския съюз. Основните приоритети на Стратегическата 

програма са обединени в четири области: защита на гражданите и свободите; развиване на 

здрава и динамична икономическа база; изграждане на неутрална по отношение на климата, 

зелена, справедлива и социална Европа; насърчаване на европейските интереси и ценности на 

световната сцена.  

МВнР подготви участието на министър-председателя на България  в неформалната среща 

в Сибиу на 9 май и в редовното заседание на Европейския съвет на 20-21 юни. Като водеща 

институция Министерството подготви в координация и с други компетентни ведомства 

националната рамкова позиция, която послужи за отправна точка в преговорите по новата 

Стратегическа програма. В хода на преговорите България отстояваше идентифицираните в 

рамковата позиция приоритети, както и  необходимостта от балансиран текст, отчитащ 

необходимостта от включването на нови приоритети в отговор на настъпилите промени, а така 

също и от съхраняването на традиционните дългосрочни приоритети на ЕС и надграждане на 

постигнатото.  

Водещо за страната ни бе съхраняването на стабилността, устойчивостта и просперитета 

на ЕС, при запазване на единството на държавите членки и при прилагане на принципите на 
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солидарността и кохезията. Министерството участва в  хода на съгласуването на окончателния 

текст на новата Стратегическа програма, като бе отчетено предложение на страната ни и 

включен текст относно необходимостта от засилването на кохезията сред приоритетите на ЕС в 

икономическата област предвид нейното значение за балансираното социално-икономическото 

развитие на ЕС. България подкрепи приетата от юнския Европейски съвет  Стратегическа 

програма, която в голяма степен отразява националните ни приоритети.  

Принос към политиката на разширяване на ЕС  

И през първата половина на 2019 г. България продължи да бъде активен и последователен 

поддръжник на политиката на разширяване на ЕС, която продължава да бъде ефективен 

инструмент за осигуряване на устойчива стабилност, сигурност и просперитет в нашето 

съседство. 

Акцентът върху Западните Балкани, поставен по време на Българското председателство 

на Съвета на ЕС, което издигна темата на водещо място в дневния ред на ЕС, се запази и по 

време на Румънското председателство, при спазване на принципите на индивидуален подход и 

оценка според собствените заслуги. България продължи да работи за убеждаване на по-

скептичните държави членки в ползите от разширяването. 

При отчитане на позициите на всички държави членки и на напредъка, констатиран от 

Европейската комисия в годишните доклади от пакет „Разширяване“ (май 2019 г.), Съвет „Общи 

въпроси“ прие заключения по разширяване и Процеса на стабилизиране и асоцииране (юни 2019 

г.), потвърждаващи ангажимента на ЕС към процеса на разширяване. Във финалния текст на 

заключенията се припомня историческото значение на Договора от Преспа, но в същото време 

има позоваване и на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Р 

България и Република Северна Македония. Заради ограниченото време между публикуването 

на пакета и заседанието на СОВ, което не дава възможност за приключване на националните 

процедури в някои държави-членки за формиране на позиция, СОВ взе решение въпросът за 

започване на преговори с РСМ и Албания да бъде разгледан отново възможно най-скоро, но не 

по-късно от октомври 2019 г.  

МВнР участва активно в дискусиите по пакета и подготовката на заключенията за 

отразяване на националния интерес. 

Участия в преговорите по Многогодишна финансова рамка 2021-2027 г. (МФР) 

Основен фокус на работата по МФР през първото полугодие на 2019 г. бе постигането на 

максимален напредък по секторните предложения и провеждането на тематични дискусии на 

техническо и на политическо ниво с цел опростяване на Преговорната кутия и доизясняване на 

основните въпроси и варианти за решения, по които следва да бъдат получени допълнителни 

политически насоки. На политическо ниво, в рамките на КОРЕПЕР II и Съвет “Общи въпроси”, 

се проведоха дискусии по следните теми: ефективното използване на европейските средства в 

подкрепа на общите политически приоритети на Съюза и механизмите за гъвкавост; климат и 

миграция като хоризонтални елементи; Кохезионната политика и Общата селскостопанска 

политика; външното измерение на МФР с фокус върху Европейския фонд за развитие и 

Европейския инструмент за съседство като част от Инструмента за съседство, развитие и 

международно сътрудничество. В края на м. май Председателството разпространи ревизиран 

проект на Преговорна кутия, който бе основа за дискусиите на държавите членки в рамките на 

заседанията през м. юни на Съвет „Общи въпроси“ и на Европейския съвет. 

В преговорите по МФР Министерството на външните работи се ръководи от одобрената 

рамкова позиция, като последователно работи за отстояването на идентифицираните в нея 

приоритети. България отстоява важността на постигането на навременно споразумение, което 

ще позволи прилагането на новите програми от първата година на следващия финансов период. 

По съдържанието на бъдещата МФР страната ни защитава позиция в подкрепа на осигуряването 
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на достатъчно средства за дългосрочните политически приоритети на ЕС като Кохезионната и 

Обща селскостопанска политика и на необходимостта от баланс с новите приоритети в областта 

на сигурността, миграцията и отбраната. Важен за страна ни приоритет, който бе 

последователно отстояван, е необходимостта от фокусиране на Кохезионната политика върху 

най–слабо развитите региони, в съзвучие с формулираните в Договорите за ЕС цели. Като 

положително развитие може да се отчете включването в ревизираната Преговорна кутия, 

представена от Румънското председателство, на параграф за най-слабо развитите региона. 

Същевременно следва да се има предвид, че проектът на Преговорна кутия е разработен под 

отговорността на Председателството и елементите в нея нямат обвързващ характер за 

държавите членки, като до постигането на окончателно споразумение е валиден принципът 

„нищо не е договорено, докато всичко не е договорено“.  

Миграция   

За постигането на дългосрочни резултати в областта на управлението на миграцията, 

Министерството на външните работи 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 измерение 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 (ОЕСУ). 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 призовава за приоритизиране на 

реформата на Регламента Дъблин, тъй като временни и ad-hoc договорености не могат да бъдат 

устойчиво решение. ЕС следва най-накрая да намери решението, което ще облекчи положението 

не само на държавите на предна линия, които първи поемат товара по приема на мигрантите, но 

и на държавите във вътрешността, които изпитват затруднения в резултат на вторичните 

движения. Това означава, че не се отказваме от основната ни задача да намерим едно 

всеобхватно решение, което да е работещо за всички маршрути.   

Върховенство на закона и Механизъм за сътрудничество и оценка 

В представения на 13 ноември 2018 г. Доклад на ЕК за България в рамките на Механизма 

за сътрудничество и оценка (МСО) се дава ясна перспектива за приключване на МСО до края 

на мандата на настоящата ЕК. Поради това МВнР мобилизира всички усилия за лобиране за 

приключване на МСО чрез провеждане на срещи в столиците на държавите членки до 

публикуването на следващия доклад по МСО (25 септември 2019 г.). На тях бе предоставена 

актуална и фактологична информация по напредъка на страната ни по всички шест показатели 

на Механизма. Акцент бе поставен върху усилията на българските институции за необратимост 

на реформата в съдебната система и борбата с организираната престъпност и корупцията. По 

време на отчетния шестмесечен период бяха проведени и редица срещи с посланиците на голяма 

част от държавите-членки в София, отново с цел лобиране за подкрепа за прекратяване на МСО 

за България до края на мандата на тази Европейска комисия. 

МВнР участва в срещите и заседанията във връзка с инициативата на Белгия и Германия, 

лансирана на 19 март 2019 г., за създаване на бъдещ хоризонтален Механизъм за периодичен 

партньорски преглед (МППП) по върховенството на правота в ЕС. Прегледът е планиран като 

своеобразна еволюция на съществуващия към момента Годишен диалог по върховенството на 

правото в рамките на ЕС. На първото заседание на създадената специална работа по МППП през 

май и последвалите срещи в Брюксел през юни беше представена и отстоявана националната 

позиция, че по отношение на този евентуален нов механизъм за нас са изключителни важни 
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принципите на обективност, недискриминация и еднакво третиране на държавите членки. 

Новият механизъм не трябва да дублира съществуващите механизми, включително тези в ЕС. 

Брекзит 

В рамките на заседанията на Европейски съвет по чл. 50, Министерството на външните 

работи подготви участието на министър-председателя Бойко Борисов в заседанията на 21 март, 

10 април, 21 юни 2019 г. Министерството на външните работи осъществи цялостната 

координация по подготовката на заседанията на Съвет „Общи въпроси“ по чл. 50 (19 март, 9 

април, 2019 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. 

В този период Министерството на външните работи фокусира своята работа върху процеса на 

подготвеност за оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС. На 30 януари 2019 г. МС прие два 

плана за действие, които обхващат хипотезите на оттегляне със и без споразумение. Плановете 

включват мерки в няколко направления: законодателство, административен капацитет, 

обучителни и информационно-разяснителни дейности. В допълнение, тази година с участието 

на Министерството на външните работи бяха организирани и проведени междуведомствени 

работни срещи по правата на гражданите. 

Кандидатура на Р България за седалището на Европейския орган по труда (ЕОТ)  

На 2 май 2019 г. с Решение на Министерския съвет официално бе одобрено издигането на 

кандидатурата на България за домакин на Европейския орган по труда (ЕОТ). Освен България, 

кандидатури за седалище на ЕОТ официално издигнаха Словакия, Латвия и Кипър.  

МВнР предостави пълно съдействие при изработване на стратегията за лобиране за 

кандидатурата ни. Ангажиран бе голям кадрови ресурс, както в ЦУ на МВнР, така и в 

дипломатическите представителства. С цел представяне и осигуряване на подкрепа за 

кандидатурата на София за седалище на ЕОТ, МВнР, съвместно с Министерството на труда и 

социалната политика, организира представяне на кандидатурата през дипломатическия корпус 

в София. ППРБЕС проведе срещи с представители на отделните държави членки. Подготвени 

бяха писма от министър-председателя и бяха изпратени поредица от указания до ДП за търсене 

на подкрепа на кандидатурата ни пред министерствата на външните работи, министерствата на 

труда и социалната политика и кабинетите на държавните и правителствени ръководители в 

страните на акредитация. Същевременно, бяха направени допълнителни демарши и постигнати 

взаимни обвръзки с някои от държавите членки.   

На 13 юни 2019 г. в Люксембург се проведе заседание на Съвета на ЕС във формат „Заетост 

и социална политика“, който е част от Съвета EPSCO, в рамките на който се състоя и 

гласуването за седалище на ЕОТ. Словакия спечели седалището още на първи тур с 15 гласа, 

което е повече от 50 % – в съответствие с приетата процедура. Кипър получи 7 гласа, а България 

и Латвия по 3. Въпреки факта, че България не спечели домакинството на ЕОТ, натрупаният опит 

при подготовката, представянето и лобирането за кандидатурата на България, както и 

положителните оценки от страна на Европейската комисия и държавите членки представляват 

отлична основа, която дава добри възможности за надграждане при евентуални бъдещи 

кандидатури. 

Пакет „Мобилност I“ 

На 3 декември 2018 г. Съветът на ЕС по транспорт, телекомуникации и енергетика прие 

общ подход по законодателните предложения от пакета „Мобилност I“, обхващащ регламента 

относно достъпа до професията и до пазара на автомобилни превози на товари, регламентите за 

периодите на почивка и тахографите и директивата за прилагане на специалното 
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законодателство на водачите (lex specialis). Против гласуваха България, Полша, Унгария, 

Литва, Латвия, Ирландия, Малта, Хърватска, Белгия. В хода на трите кръга преговори 

Австрийското председателство представи компромисни текстове, които предвиждаха 

първоначално и връщането на преводното средство за период от 8 седмици.  След твърдо 

несъгласие на България, Литва, Латвия, Естония, Полша, Унгария, Малта и Румъния текстът бе 

напълно заличен(това може да се счита като напредък в защита на интересите на 

българските превозвачи).  

Предвид обсъждането на досието в Европейския парламент и опасността от връщане на 

текстове в предложенията на евродепутатите, съгласувано с МТИТС, МВнР проведе 

неколкократно кампания за търсене на подкрепа от ДЧ и отлагане обсъждането на това досие за 

следващия ЕП. На 10 януари 2019 г. на заседание на Комисията по транспорт и туризъм на ЕП 

(TRAN)  депутатите гласуваха против докладите на Меря Кюльонен (Финландия), относно 

командироването на водачи и Вим ван де Камп (Нидерландия), относно времето за шофиране и 

почивка. Същевременно депутатите одобриха третият доклад, на германския евродепутат 

Исмаил Ертуг, който засяга достъпа до пазара и каботажа, но съдържа и неблагоприятния за 

България текст за връщане на превозното средство в държавата на регистрация за 4 седмици.  

На 28 март 2019 г. Министерството на външните работи поиска  подкрепата на румънската 

страна в качеството й на ротационен председател на Съвета на ЕС за отлагане на процедурата 

по приемането на това законодателно досие за следващия Европейски парламент. Въпреки това 

на 4 април на мини-пленарната сесия на ЕП бяха гласувани и трите доклада по пакета 

„Мобилност 1“. България отстояваше през цялото време националните си позиция и ще 

продължи да се бори при новосформирани ЕП и Финландското председателство на ЕС за 

справедливо решение, което да отчита интересите на всички държави членки. Рестриктивни, 

непропорционални и протекционистки мерки противоречат на основните принципи на ЕС и на 

нормалното функциониране на Вътрешния пазар. Това досие разделя центъра от периферията 

на Европа, големите икономики и малките икономики и насърчава Европа на две скорости, 

което е неприемливо за страната ни. 

 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, Ватикана) 

през проследявания период бяха: развитие на двустранното сътрудничество и защита на 

интересите на България; утвърждаване на България като страна с устойчива и благоприятна 

икономическа и финансова среда и предпочитана дестинация за бизнес и инвестиции; укрепване 

на образа на България като страна с дългогодишни традиции и значими постижения в сферата 

на науката, образованието и културата чрез задълбочаване на сътрудничеството в тези области; 

разширяване на мрежата от двустранни стратегически партньорства и развитие на 

традиционните приятелски отношения с европейските държави. Полагани бяха последователни 

усилия за получаване на политическа и икономическа подкрепа по въпроси от интерес за нашата 

страна, както и за ползване на опита и сътрудничеството с европейските държави за засилване 

на икономическото развитие на България. 

Сред акцентите в работата през първото полугодие на 2019 г. бе подготовката на събития 

за отбелязване на 140-годишнината на МВнР и годишнините от установяването на 

дипломатически отношения с Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Италия, Франция 

(140 години) и Нидерландия (110 години). 

Двустранни отношения с европейски страни 
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МВнР подготви материали и оказа съдействие за провеждането на редица двустранни 

срещи, посещения и участия в международни форуми.  

Поддържан бе постоянен контакт с дипломатическите представителства в държавите от 

компетенциите на дирекция „ДЕС“. Оказвано бе съдействие на институции и ведомства в 

контактите им с европейските партньори и бе подпомагано 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, Берлинския процес и др. 

 

По-съществени събития от календара на двустранните посещения и многостранни 

форуми през проследявания период: 

Федерална република Германия 

- Срещи на министър-председателя Бойко Борисов с министър-председателя на Федерална 

провинция Бавария Маркус Зьодер и с председателя на парламентарната група на 

Християнсоциалния съюз в Бундестага Александер Добриндт в рамките на Мюнхенската 

конференция по сигурността (15-17 февруари 2019г. ); 

- Среща на заместник министър-председателя и министър на външните работи Екатерина 

Захариева с д-р Герхард Валерс, заместник-генерален секретар и ръководител на отдел 

„Европейско и международно сътрудничество“ на Фондация „Конрад Аденауер“ (21 февруари 

2019 г.); 

- Посещение на заместник министър-председателя по икономическата и демографската 

политика Марияна Николова във Франкфурт на Майн за участие в Икономически форум 

INVESTMENT MENAGEMENT EXHIBITION (IME) (11-12 март 2019 г.); 

- Официално посещение в България на Федералния президент на Федерална република 

Германия д-р Франк-Валтер Щайнмайер. Проведени срещи с президента Румен Радев, 

министър-председателя Бойко Борисов, председателя на Народното събрание Цвета 

Караянчева,  представители на гражданското общество. Участие в бизнес форум, посещение на 

Пловдив и срещи със заместник-кмета на Пловдив, културни дейци, интелектуалци и младежи. 

Акценти в разговорите: състояние на двустранните политически и икономически отношения, 

отношенията в областта на културата, вътрешнополитическата ситуация в България и 

актуалните предизвикателства пред ЕС (4-5 април 2019 г.); 

– Среща на министър Екатерина Захариева с германски депутати от Бундестага в София (17 

април 2019 г.); 

- Посещение на министър-председателя на федерална провинция Бавария д-р Маркус Зьодер в 

София за участие във форум на фондация „Ханс Зайдел“ и среща с министър- председателя 

Бойко Борисов (1-2 май  2019 г.);  

- Посещение на Генералния директор по европейските въпроси Руси Иванов в Берлин за участие 

в двустранни консултации на ниво генерални директори по европейски въпроси във 

Федералното министерство на външните работи (13 май 2019 г.); 

- Посещение на федералния министър на външните работи Хайко Маас в София. Проведени 

срещи с президента Румен Радев, министър-председателя Бойко Борисов и заместник министър-

председателя и министър на външните работи Екатерина Захариева (19-20 май 2019 г.); 

- Посещение на заместник министър-председателя по икономическата и демографската 

политика Марияна Николова в Берлин за участие в обучение на тема „Успешно управление за 

постигане на резултати“ (19-21 май 2019 г.); 

- Посещение на вицепрезидента Илияна Йотова във федерална провинция Хесен. Проведени 

срещи с министъра на федералните и европейските въпроси Лусия Путрих, председателя на 



91 

 

Ландтага на федерална провинция Хесен Борис Райн и главния управляващ кмет на Франкфурт 

на Майн Петер Фелдман (28-29 май 2019 г.). 

Република Австрия  

- Посещение във Виена на министъра на финансите Владислав Горанов и заместник-министъра 

на финансите Маринела Петрова (19-20 март 2019 г.); 

- Работно посещение във Виена на министъра на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията Росен  Желязков (29-31 март 2019 г.); 

- Посещение във Виена на председателя на НС Цвета Караянчева за участие в Конференция на 

председателите на парламентите на страните-членки на ЕС (8-9 април 2019 г.); 

- Посещение на министъра на труда и социалната политика Бисер Петков във Виена (27 май 

2019 г.); 

 - Посещение на Постоянния секретар на МВнР Иван Найденов във Виена за провеждане на 

двустранни политически консултации (4 юни 2019 г.). 

Конфедерация Швейцария 

- Официално посещение на президента Румен Радев в Конфедерация Швейцария. Среща с 

федералния президент Ули Маурер, посещение на военно-въздушна база, среща с  

представители на българската общност в Швейцария. По време на разговорите  са обсъдени 

въпроси на двустранните отношения, борбата с корупцията и разкриване на банковата тайна 

при укриване на доходи и данъчни престъпления, Българо-швейцарската програма и проекта за 

дуално професионално обучение, отношенията ЕС-Швейцария и новия кохезионен принос, 

миграцията и реформирането на европейската политика за предоставяне на убежище (21-22 

февруари 2019 г.). 

Република Полша 

- Посещение на министър Екатерина Захариева във Варшава. Акценти в разговорите с 

министъра на външните работи на Полша Яцек Чапутович: въпроси на двустранните 

отношения;  теми от дневния ред на ЕС, в т.ч. Брекзит, бъдеще на ЕС, избори за ЕП; политика 

за сигурност; регионално сътрудничество и Берлински процес (27-28 февруари 2019 г.); 

- Участие на министър Екатерина Захариева в Международната министерска среща за 

насърчаване на мира и сигурността в Близкия изток във Варшава (13-14 февруари 2019 г.); 

- Участие на министър Екатерина Захариева в Срещата на министрите на външните работи на 

страните от Берлинския процес във Варшава (11-12 април 2019 г.); 

- Участие на министър-председателя Бойко Борисов в Срещата на министър-председателите на 

13-те държави-членки, присъединили се към ЕС след 2004 г. във  Варшава (1 май 2019 г.);  

- Участие на заместник-председателя на НС Емил Христов в 4-та Среща на върха на 

председателите на парламенти на страните от Централна и Източна Европа във  Варшава (4-5 

юни 2019 г.); 

- Посещение на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев във Варшава, в 

рамките на което бе подписана Програма за сътрудничество с Полша в областта на науката и 

висшето образование за периода 2018-2022 г. (26-27 юни 2019 г.). 

Унгария 

- Работно посещение на министъра на външните работи и търговията на Унгария Петер Сиярто 

в София. Проведени срещи с министър Екатерина Захариева и с министъра на вътрешните 

работи Младен Маринов (17 януари 2019 г.); 

- Посещение в Будапеща на заместник министър-председателя по икономическата и 

демографската политика Марияна Николова. Срещи със заместник министър-председателя Ж. 

Шемйен, министъра на външните работи и търговията, министъра на човешките ресурси, 

държавния секретар по въпросите за семейството и младежта, държавния секретар по 
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социалните въпроси и социалната интеграция, държавния секретар по въпросите на религията 

и националните малцинства, председателя  на Парламентарната група за българо-унгарско 

приятелство, както и с представители на българската общност в Унгария (10-12 февруари2019 

г. ); 

- Среща на министър Екатерина Захариева с министъра на външните работи и търговията на 

Унгария П. Сиярто в рамките на срещата на министрите на външните работи на страните-членки 

на НАТО във Вашингтон и подписване на Споразумение между Правителството на Република 

България и Правителството на Унгария за уреждане на въпросите относно недвижимите имоти 

за нуждите на дипломатическото представителство на Р България в Будапеща (4 април 2019 г.); 

- Второ заседание на Междуправителствената българо-унгарска комисия за икономическо 

сътрудничество в Будапеща (15-16 април 2019 г.); 

- Работно посещение в Будапеща на заместник министър-председателя по икономическата и 

демографската политика М. Николова за участие като почетен патрон в конференция, посветена 

на 575-та годишнина от Варненската битка. Проведени срещи с председателя на Комисията за 

външни работи в унгарския парламент Ж. Немет, държавния секретар по въпросите на 

религията и националните малцинства М. Шолтес, с представители на българската общност в 

Унгария (24-25 април 2019 г.); 

- Официално посещение на президента Румен Радев в Будапеща. Проведени срещи с президента 

на Унгария Янош Адер, министър-председателя В. Орбан, председателя на унгарския парламент 

Л. Кьовер, представители на българската общност (13-14 юни 2019г.). 

Словашка република 

- Среща в Братислава на заместник-министър Юрий Щерк с Лукаш Паризек, държавен секретар 

на Министерството на външните работи и европейските въпроси, в рамките на Конференцията 

на високо равнище на Словашкото председателство на ОССЕ, посветена на борбата с 

антисемитизма (5-6 февруари 2019 г.); 

- Среща на министър Екатерина Захариева с министъра на външните работи и европейските 

въпроси на Словакия Мирослав Лайчак по време на Международната конференция ГЛОБСЕК 

в Братислава (6-7 юни 2019 г.). 

Франция 

- Среща на президента Румен Радев с г-жа Елен Карер д‘Анкос, пожизнен секретар на Френската 

академия на науките (19 март 2019 г.); 

- Срещи на заместник-министър Емилия Кралева във връзка с проект за създаване на „Балканска 

обсерватория по хуманитарни и социални науки” в София (юни 2019 г.). 

Ватикана 

- Апостолическо посещение в България на Папа Франциск под мотото „Мир на земята“ (Pacem 

in Terris) (5-7 май 2019 г.); 

- Срещи на председателя на Народното събрание Цвета Караянчева с Папа Франциск  и с 

държавния секретар Пиетро Паролин в рамките на посещението на ръководената от нея 

делегация в Рим и Ватикана по повод честването на 24 май ( 24 май 2019 г.). 

Италия 

- Посещение на председателя на Народното събрание Цвета Караянчева в Рим и Ватикана 

начело на официална делегация по повод честването на 24 май. Среща с председателя на Сената 

на Италианската република Мария Елизабета Алберти Казелати (23-25 май 2019г.). 

Испания 

- Посещение на заместник-министър Георг Георгиев в Барселона във връзка с откриването на 

консулство на Република България в гр. Барселона. Проведени срещи с българската общност и 
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със зам.-областния управител на автономна област Каталония Монсерат Йовира (15-17 май 2019 

г.). 

Португалия 

- Държавно посещение на президента Румен Радев в Лисабон. Проведени срещи с президента 

Марсело Ребело де Соуза, министър-председателя А. Коща, председателя на парламента Е. Ф. 

Родригеш, кмета на Лисабон Ф. Медина, българската общност в Португалия, представители на 

португалските делови среди (30.01.-1.02.2019 г.). 

Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия 

- Посещение на председателя на Комисията за защита на личните данни Венцислав Караджов в 

Лондон за участие в Международна конференция на органите по защита на личните данни и 

неприкосновеността (19-22 март 2019 г.). 

Ирландия 

- Посещение на председателя на Народното събрание Цвета Караянчева в Ирландия във връзка 

с отбелязването на 100-годишнината на ирландския парламент и среща с Шон О Фиъргейл, 

председател на Камарата на представителите на Ирландския парламент (21 януари 2019 г.);  

- Посещение на министър Екатерина Захариева в Ирландия за участие в работна среща по 

БИМП (18-19 февруари 2019 г.); 

- Посещение на държавния министър за природните ресурси, развитието на селските райони и 

дигиталното развитие на Ирландия Шон Кани. Проведени срещи с министъра на околната среда 

и водите Н. Димов, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Р. 

Желязков, заместник-министъра на земеделието и храните и горите В. Кръстева, Групата за 

приятелство с Ирландия в Народното събрание (17-18 март 2019 г.). 

Кралство Нидерландия 

- Посещение на нидерландска бизнес делегация в София, организирано от Посолството на 

Кралство Нидерландия в България, Българската търговско-промишлена палата и 

нидерландската работодателска организация – VNO-NCW. Холандските компании са участвали 

в кръгла маса с представители на МИ, БТПП, БАИ и Изпълнителната агенция за насърчаване на 

малките и средните предприятия. Осъществени са контакти между холандски и български 

компании и хранителни вериги (16-17 април 2019 г.); 

- Работно посещение на министъра на външните работи на Кралство Нидерландия Стеф Блок в 

София. Проведени срещи с министър-председателя Бойко Борисов и министър Екатерина 

Захариева. Обсъдени са въпроси по линия на двустранното сътрудничество и партньорството в 

ЕС, в т.ч. подкрепа на кандидатури, Многогодишна финансова рамка (2021-2027), политика на 

разширяване на ЕС, върховенство на закона, ефективна обща външна политика и политика за 

сигурност, санкционен режим на ЕС по отношение правата на човека и др. (5 юни 2019 г.). 

Кралство Дания 

- Посещение на министъра по миграцията и интеграцията Ингер Стьоберг в София и срещи с 

ръководството на МВР и ДАБ (29 януари 2019 г.). 

Кралство Норвегия 

- Заседание на Съвместния комитет на Двустранния фонд (СКДФ) в рамките на Финансовия 

механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и Норвежкия финансов 

механизъм (НФМ), София. 

 

Извършен е преглед на състоянието на трите предефинирани инициативи, включени в 

първоначалния Работен план: „Трансграничен диалог“  /360 000 евро/; „Сътрудничество за 

достоен труд“ /800 000 евро/, както и „ Ситуационен център“/200 000 евро/, с бенефициент 
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МВнР, и са представени за одобрение три нови инициативи като предефинирани проекти: 

„Сътрудничество за развитие и изпълнение на ефективна политика за младежта“ /200 000 

евро/, която включва подготовка на Стратегия за младежта 2020-2030, с бенефициент 

Министерството на младежта и спорта; „Насърчаване на талантите, иновациите, 

мобилността“ /200 000 евро/, с бенефициент МОН; „Стратегическо сътрудничество между 

България и Норвегия в подкрепа на международните ангажименти на България за борба с 

антисемитизма и запазване на еврейското наследство“ /200 000 евро/, с бенефициент МВнР 

(12 юни 2019 г.). 

Централноевропейска инициатива (ЦЕИ) 

- Посещение на генералния секретар на ЦЕИ Роберто Антонионе в София. Проведена среща с 

министър Екатерина Захариева, както и срещи в Народното събрание, Министерството на 

образованието и науката и Българската търговско-промишлена палата (6 февруари 2019г.); 

- Заседание в София на Генералния комитет по политически въпроси и вътрешен ред към 

Парламентарното измерение на ЦЕИ (11 февруари 2019 г.); 

- Участие на заместник-министър Георг Георгиев в Срещата на министрите на външните работи 

на държавите участнички в ЦЕИ в Триест, Италия (11-12 юни 2019 г.). 

 

Протоколни срещи и връчване на акредитивни писма 

През първото шестмесечие на 2019 г. бяха проведени: 

- Работна среща на вицепрезидента Илияна Йотова с жените посланици в Република България, 

в т.ч. посланиците на Австрия, Великобритания, Нидерландия, Швеция, Финландия, Норвегия, 

Швейцария, Португалия и Унгария  (25 февруари 2019 г.); 

- Церемонии по връчване на акредитивни писма и протоколни срещи с новоназначените 

посланици за Р България на Кралство Испания, Република Малта, Република Полша и 

Суверенния военен и хоспиталиерен орден на Св. Йоан от Йерусалим, Родос и Малта. 

 

Почетни консули 

През първото полугодие на 2019 г. бяха финализирани процедурите за: 

- промяна на класа на почетното консулство на Чешката република във Варна в почетно 

генерално консулство (РМС №2 от 3.01.2019 г.); 

- откриване на почетно консулство на Република България в Република Финландия със 

седалище в гр. Турку (РМС № 24/18.01.2019 г.); 

- закриване на почетното консулство на Кралство Швеция във Варна и прекратяване на 

функциите на почетния консул Константин Иванов Дараданов, и разширяване на консулския 

окръг на Зоя Георгиева Паунова, почетен генерален консул на Кралство Швеция в София, и на 

консулството, ръководено от нея, върху цялата територия на Република България (РМС № 

173/01.04.2019 г.); 

- закриване на почетното консулство на Франция в Пловдив и прекратяване на функциите на 

почетния консул Теофана Брадинска (РМС №365 от 24.06.2019 г.). 

 

Процедури по награждаване 

- награждаване на чуждестранни политици, почетни консули на Република България в 

държавите на акредитация, изтъкнати общественици и културни дейци по повод 140-

годишнината от установяване на дипломатически отношения с Федерална република Германия, 

Австрия, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, Италианската 

република, Френската република и Кралство Нидерландия (110 години); 

- награждаване на президента на Португалската република Марсело Ребело де Соуза с орден 

„Стара планина“ с лента; 



95 

 

- награждаване на посланика на Федерална република Германия Херберт Салбер с орден „Стара 

планина” – I степен за заслуги в укрепването и развитието на българо-германските отношения; 

- награждаване на испанския българист Хуан Едуардо Сунига с орден „Св. Св. Кирил и Методий 

– I степен” за заслуги в популяризирането на българската култура и литература в Испания; 

- награждаване с отличия на МВнР на лица със съществен принос за успешното провеждане на 

Българското председателство на Съвета на ЕС в Полша, Латвия и Литва;  

- награждаване с Почетна грамота на МВнР на Емилия Хрушикова за приноса й в развитието и 

съхранението на българската култура в Словашката република; 

- награждаване с почетния знак на МВнР „Златна лаврова клонка" на почетния консул на 

Република България във Великото херцогство Люксембург Димитри Зоис за приноса му за 

популяризиране на България в Люксембург и за задълбочаване на сътрудничеството между 

Република България и Великото херцогство Люксембург. 

 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Ползи/ефекти  Целева стойност 

Показатели за изпълнение Мерна единица 
Прогноза 

2019 

Отчет 

01.01-

30.06. 

2019 г. 

Подготвени двустранни посещения и срещи на най-високо и високо 

ниво /президент, председател на парламент, министър-председател в 

държави-членки на ЕС и други европейски държави 

Брой 20 8 

Подготвени посещения и срещи на ниво министър на външните 

работи в  държави-членки на ЕС и други европейски държави 
Брой 17 8 

Подготвени посещения на ниво министър-председатели на 

провинции/региони в държави-членки на ЕС и други европейски 

държави 

Брой 4 2 

Двустранни политически консултации с МВнР на съответните в 

държави-членки на ЕС и други европейски държави 
Брой 15 2 

Подготвени и проведени заседания на смесени комисии за 

двустранно сътрудничество с държави или провинции/региони 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 в държави-членки на ЕС и други 

европейски държави 

Брой 10  

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 8 2 

Участие в организирането на крупни чествания за популяризиране на 

България и за развитие на културно сътрудничество с държави-

членки на ЕС и други европейски държави 

Брой 12  

Сключени двустранни междуправителствени споразумения с 

държави-членки на ЕС и други европейски държави 

Брой 

 
9 2 

Почетни консули в държави-членки на ЕС и други европейски 

държави 
Брой 17 

Открити -2 

Закрити - 2 

Двустранни политически консултации с МВнР на съответните 

държави с европейски страни и/или държави-членки на ЕС по 

международноправни въпроси 

Брой 15  

 

 Сътрудничество в Югоизточна Европа (ЮИЕ) 
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През първата половина на 2019 г. Република България продължи развитието и 

задълбочаването на двустранните си политически, икономически и културни отношения със 

страните от Югоизточна Европа посредством множество посещения и срещи на най-високо и 

високо равнище, подготовка и провеждане на регионални срещи, конференции и форуми. 

Българското председателство на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество 

(1 януари – 30 юни 2019 г.) утвърди позициите на страната ни в региона и допринесе за 

нарастване на нейната роля и авторитет. 

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 срещи и форуми. Активната външна политика на страната ни в региона на 

Югоизточна Европа през първата половина на 2019 г.  допринесе за развитие и задълбочаване 

на двустранното и многостранното сътрудничество в духа на добросъседството,  за  повишаване 

на сигурността и стабилността, за икономическото развитие и утвърждаването на 

демократичните ценности. 

 

РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ 

Показател за изпълнение: Подготвени двустранни посещения и срещи на най-високо и високо 

ниво (Президент, Председател на народното събрание, Министър-председател) в държави от 

ЮИЕ 

Брой: 2 

На 29 март 2019 г. в Букурещ министър-председателят на Република България Бойко 

Борисов разговаря с президента на  Република Сърбия Александър Вучич в рамките на 

четиристранен формат България-Гърция-Румъния-Сърбия. Подписана бе т.нар. „Букурещка 

декларация“ в подкрепа на европейската интеграция на Сърбия. 

На 15 февруари 2019 г. министър-председателят на Република България Бойко Борисов 

направи кратко посещение в Белград, по време на което беше удостоен от президента на  

Република Сърбия Александър Вучич с „Орден на Република Сърбия“ с лента. 

 

Показател за изпълнение: Подготвени двустранни посещения и срещи на ниво министър на 

външните работи или друг член на правителството в страни от ЮИЕ 

Брой: 1 

На 20 март 2019 г. в Ниш се проведе среща на Марияна Николова, заместник министър-

председател по икономическата и демографската политика на Република България, с Расим 

Ляйч, заместник министър-председател на Република Сърбия и министър на търговията, 

туризма и телекомуникациите. В рамките на визитата се проведоха и разговори с Дарко 

Булатович, кмет на гр. Ниш, и ръководствата на КИЦ.  

 

ЧЕРНА ГОРА 

Показател за изпълнение: Подготвени двустранни посещения и срещи на най-високо и високо 

ниво /Президент, Председател на народното събрание, Министър-председател/ в държави от 

ЮИЕ 

Брой: 1 

В периода 26-29 юни 2019 г. вицепрезидентът на Република България Илияна Йотова 

направи официално посещение в Черна Гора. По време на визита се срещна с президента, 

премиера, министъра на външните работи и председателя на парламентарната комисия по 

международни отношения и изселници на Черна гора. 

 

РЕПУБЛИКА КОСОВО 
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Показател за изпълнение: Подготвени двустранни посещения и срещи на най-високо и високо 

ниво /Президент, Председател на народното събрание, Министър-председател/ в държави от 

ЮИЕ 

Брой: 1 

На 11 юни 2019 г. председателят на парламента на Косово Кадри Весели проведе в София 

работна среща с председателя на Народното събрание на Република България Цвета Караянчева. 

 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ 

Показател за изпълнение: Подготвени двустранни посещения и срещи на най-високо и високо 

ниво /Президент, Председател на Народно събрание, Министър-председател/ в държави от 

ЮИЕ 

Брой: 5 

На 12 май 2019 г. – официално посещение на президента Румен Радев в Скопие по случай 

встъпването в длъжност на новоизбрания президент на Република Северна Македония Стево 

Пендаровски. 

На 19-20 февруари 2019 г. – посещение на председателя на Събранието на Република 

Северна Македония Талат Джафери в София по покана на председателя на Народното събрание 

на Република България Цвета Караянчева. 

На 23-25 май 2019 г. – среща на председателя на Народното събрание на Република 

България Цвета Караянчева с председателя на Събранието на Република Северна Македония г-

н Талат Джафери във Ватикана, по случай 24 май – Ден на българската просвета и култура и на 

славянската писменост. 

На 4 февруари 2019 г. – работно посещение на министър-председателя на Р Северна 

Македония Зоран Заев в София по повод отбелязването на 147-та годишнина от рождението на 

Гоце Делчев.  

На 1 август 2019 г. – официално посещение на министър-председателя на Република 

България Бойко Борисов в Скопие по случай отбелязване на втората годишнина от 

подписването на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество и откриване на 

възстановения паметник на полк. Константин Каварналиев край Дойран.  

 

Показател за изпълнение: Подготвени двустранни посещения и срещи на ниво министър на 

външните работи или друг член на правителството в страни от ЮИЕ 

Брой: 5 

На 24-25 февруари 2019 г. – официално посещение на министъра на външните работи на 

Р Северна Македония Никола Димитров в София. 

На 9-10 юни 2019 г. – официално посещение на делегация, водена от министъра на 

външните работи на Република Северна Македония Никола Димитров, във връзка с 

провеждането на първо заседание на Съвместната междуправителствена комисия, създадена на 

основание чл. 12 от Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между 

Република България и Република Северна Македония. 

На 28 юни 2019 г. – посещение на министъра на външните работи на Република Северна 

Македония Никола Димитров в София, в качеството му на специален гост на 40-та среща на 

Съвета на министрите на външните работи на държавите-членки на Организацията за 

Черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС), по покана на Българското 

председателство на Организацията. 

На 15 август 2019 г. – посещение на министъра на външните работи на България Екатерина 

Захариева в Струмица по случай на откриване на многофункционален социален център, 

реконструиран и оборудван по проект на програмата „Официална помощ за развитие“, 

предоставяна от МВнР на Република България.  
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На 14 март 2019 г., в Скопие, министрите на културата на Република България и Република 

Северна Македония Боил Банов и Асаф Адеми официално откриха изложбата „100 години 

Требенище“, която представя находките от некропола при с. Требенище, Република Северна 

Македония. Експозицията се организира съвместно от Националния археологически институт 

с музей при Българската академия на науките (НАИМ при БАН) и от Националния институт 

Археологически музей на Република Северна Македония (НИ АМ) и е посветена на 100-

годишнината от откриването на некропола. Изложбата ще бъде експонирана в Скопие в периода 

14 март – 15 септември 2019 г. 

 

Показател за изпълнение: Подготвени и проведени заседания на смесени комисии за 

двустранно сътрудничество със страните от ЮИЕ  

Брой: 1 

В периода 6-7 март 2019 г. в Скопие се проведе Първата сесия на Смесената комисия за 

икономическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството 

на Република Северна Македония. Същата се проведе на основание чл. 4 от Споразумението за 

икономическо сътрудничество, подписано на 15.12.2008 г. в Скопие между двете правителства. 

Българската делегация бе ръководена от министъра на транспорта, информационните 

технологии и съобщенията Росен Желязков. В състава на делегацията освен представителите на 

МИ и МТИТС бяха включени представители на МЕ, МТ, МЗХГ, МОСВ, МВнР, БАИ, НКИЗ, 

ИА БСА, БИМ, КРС, както и представители на различни изпълнителни агенции в структурата 

на МТИТС. 

 

Показател за изпълнение: Сключени двустранни междуправителствени споразумения в 

страни от ЮИЕ 

Брой: 4 

На 23 юли 2019 г., в Охрид, заместник министър-председателят по обществения ред и 

сигурността и министър на отбраната на Република България Красимир Каракачанов и 

вицепремиерът и министър на вътрешните работи на Република Северна Македония Оливер 

Спасовски подписаха двустранен протокол за сътрудничество в борбата срещу търговията с 

хора. 

В периода 21-22 февруари 2019 г. държавният секретар в Министерство на отбраната на 

Република Северна Македония Драган Николич бе на работно посещение в България, по време 

на което бе подписан Протокол за сътрудничество между министерствата на двете страни в 

областта на военно-почивното дело. 

На 4 февруари 2019 г. в София Министерство на културата на Република България и 

Министерство на културата на Република Северна Македония подписаха Програма за 

сътрудничество в областта на културата до 2021 г.  

На 11 април 2019 г. в София бе подписано Споразумение между Министерството на 

околната среда и водите на Република България и Министерството на околната среда и 

пространственото планиране на Република Северна Македония за сътрудничество в областта на 

опазване на околната среда и водите. 

 

РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ 

Показател за изпълнение: Подготвени двустранни посещения и срещи на най-високо и високо 

ниво /Президент, Председател на Народно събрание, Министър-председател/ в държави от 

ЮИЕ: 

 

Брой: 1 
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На 29 март 2019 г. министър-председателят Бойко Борисов проведе среща с вицепремиера 

на Република Турция Фуат Октай  в Бурукещ, Румъния.  

 

Показател за изпълнение: Подготвени двустранни посещения и срещи на ниво министър на 

външните работи или друг член на правителството в страни от ЮИЕ: 

Брой: 7 

На 18 януари 2019 г.  - посещение на министъра на вътрешните работи на Република 

Турция Сюлейман Сойлу в София. Проведени срещи с Младен Маринов,  министър на 

вътрешните работи, както и протоколна среща с министър-председателя на Република България 

Бойко Борисов, на която присъства и главният прокурор  Сотир Цацаров. 

На 22 януари 2019 г. – посещение на заместник-министър Емилия Кралева в Истанбул във 

връзка с Координационна среща за поемане председателството от България на ОЧИС. 

Проведена е и среща с Фарук Каймакчъ, заместник-министър на външните работи на Република 

Турция.  

На 28-31 януари 2019 г. – посещение на председателя на Комисията по външна политика 

на Народното събрание Джема Грозданова в Анкара. 

На 20-22 февруари 2019 г. - посещение на заместник-министъра на труда и социалната 

политика на Република България д-р Султанка Петрова в Анкара за участие в Първата 

конференция за възрастни хора под патронажа на Президентството на Република Турция.  

На 24-27 март 2019 г. – посещение на заместник министъра на правосъдието на Република 

Турция Мехмет Акарджа в София по покана на главния прокурор на Република България Сотир 

Цацаров. 

На 19 април 2019 г. - среща на ниво заместник-министри на вътрешните работи на 

България и Турция в гр. Къркларели, Република Турция.  

На 28 юни 2019 г. - среща на Емилия Кралева, заместник-министър на външните работи 

на Република България, с Фарук Каймакчъ, заместник-министър на външните работи на 

Република Турция, в рамките на 40-то Съвещание на министрите на външните работи на ОЧИС, 

София. 

 

 

РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ 

Показател за изпълнение: Подготвени двустранни посещения и срещи на най-високо и високо 

ниво /президент, председател на парламент, министър-председател/ в държави-членки на ЕС 

и други европейски държави 

Брой: 1 

На 23-24 юли 2019 г. президентът Румен Радев осъществи официално посещение в Р 

Хърватия, по време на което проведе срещи и разговори с президента на страната Колинда 

Грабар-Китарович и министър-председателя Андрей Пленкович. 

 

Показател за изпълнение: Почетни консули в страните от ЮИЕ 

Брой: 1 

На 18 януари 2019 г. Министерският съвет взе решение за откриване на консулство на Р 

България в Р Хърватия, ръководено от почетно (нещатно) консулско длъжностно лице, със 

седалище в гр. Сплит и с консулски окръг, обхващащ територията на Личко-сенска, Задарска, 

Шибенско-книнска и Сплитско-далматинска област. 

 

Показател за изпълнение: Подготвени двустранни посещения и срещи на ниво министър на 

външните работи или друг член на правителството в страни от ЮИЕ: 

Брой: 2 
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На 9 май 2019 г. делегация на Министерството на отбраната на Р България, водена от зам. 

министър-председателя и министър на отбраната Красимир Каракачанов, взе участие  във 

възпоменателна церемония на българския военен мемориален комплекс в гр. Вуковар.  

В периода 27-30 май 2019 г. делегация на Министерството на туризма, водена от зам.-

министъра на туризма  Любен Кънчев,  участва в 64-тата сесия на Регионална комисия "Европа" 

на Световната организация по туризъм към ООН/СОТ/ в Загреб.  

 

 

РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ 

Показател за изпълнение: Подготвени двустранни посещения и срещи на най-високо и високо 

ниво /президент, председател на парламент, министър- председател в държави-членки на ЕС 

и други европейски държави 

Брой: 1 

Официално посещение на президента на Република България Румен Радев в Словения (11 

март 2019 г.). Провеждане на бизнес форум. 

 

Показател за изпълнение: Подготвени и проведени участия в регионални срещи на най-високо 

и високо ниво /Президент, Председател на Народното събрание, Министър-председател/ в 

страни от ЮИЕ. 

Брой: 1 

Участие на президента на Република България Румен Радев в IV-тата среща на високо 

равнище на инициативата „Три морета" в Любляна (5-6 юни 2019 г.). 

 

Показател за изпълнение: Подготвени и проведени участия в регионални срещи на ниво 

министър на външните работи или друг член на правителството в страни от ЮИЕ 

В рамките на различни форуми и конференции вицепремиерът по правосъдната реформа 

и министър на външните работи Екатерина Захариева проведе срещи с вицепремиера и 

министър на външните работи Миро Церар. 

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

Показател за изпълнение: Сключени двустранни междуправителствени споразумения в 

страни от ЮИЕ 

Брой: 1 

На 5 април 2019 г. в гр. Требинье посланик Августина Цветкова подписа от името на 

България Меморандум за сътрудничество в областта на европейската интеграция и 

подобряването на връзките с НАТО между Правителството на Република България и Съвета на 

министрите на Босна и Херцеговина. От страна на Босна и Херцеговина меморандумът бе 

подписан от министъра на външните работи Игор Църнадак.  

 

РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ 

Показател за изпълнение: Подготвени и проведени участия в регионални срещи на ниво 

министър на външните работи или друг член на правителството в страни от ЮИЕ 

В рамките на различни форуми и конференции вицепремиерът по правосъдната реформа 

и министър на външните работи Екатерина Захариева проведе срещи с албанския и.д. министър 

за Европа и външните работи Гент Цакай. 

 

Показател за изпълнение: Участия в проекти 

Брой: 1 
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Съгласно решение на Министерски съвет от 27 март 2019 г., България ще реализира проект 

за изграждане на асфалтов път между гр. Билищ и село Върник. Това е най-големият проект, 

който България някога е финансирала по двустранна линия (на стойност 1 125 561 лева). 

 

 

 

РУМЪНИЯ 

Показател за изпълнение: Подготвени двустранни посещения и срещи на най-високо и високо 

ниво /президент, председател на парламент, министър- председател в държави-членки на ЕС 

и други европейски държави 

Брой: 1 

На 29 март 2019 г. в Букурещ се проведе Пето съвместно заседание на правителствата на 

Р България и Румъния и четиристранната среща на министър-председателите на България, 

Румъния, Гърция и президента на Сърбия.  

 

Показател за изпълнение: Подготвени и проведени участия в регионални срещи на ниво 

министър на външните работи или друг член на правителството в страни от ЮИЕ 

Брой: 1 

В периода 29-30 май 2019 г. в Букурещ вицепремиерът по икономическата и 

демографската политика Марияна Николова взе участие в Международна конференция на 

високо равнище за ролята и статута на жените в съвременното общество. 

 

РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ 

Показател за изпълнение: Подготвени двустранни посещения и срещи на най-високо и високо 

ниво /президент, председател на парламент, министър-председател/ в държави-членки на ЕС 

и други европейски държави 

Брой: 1 

На 29 март 2019 г. в Букурещ се проведе четиристранната среща на министър-

председателите на България, Румъния, Гърция и президента на Сърбия. 

 

Сътрудничество в Югоизточна Европа (ЮИЕ) – Регионално сътрудничество 

Показател за изпълнение: Участие в срещи на ниво директори на териториалните дирекции 

в страните-участнички в ПСЮИЕ  

Брой: 3 

По инициатива на Румънското председателство на Съвета на ЕС на 20-21 март 2019 г. се 

проведе посещение в Сараево на Работна група „Западни Балкани“ (COWEB) във формат 

столици, като държавите-членки бяха представени на ниво политически директор или директор, 

отговарящ по въпросите на междудържавните отношения и сътрудничеството в региона. От 

българска страна участваха Деян Катрачев, директор на дирекция „Югоизточна Европа“, и 

Веселин Николаев, специален координатор за Процеса на сътрудничество в Югоизточна Европа 

(ПСЮИЕ) и Съвета за регионално сътрудничество (СРС). 

На 22 март 2019 г. в Сараево се проведе неформален семинар, посветен на възможностите 

за постигане на засилена синергия и координация между съществуващите инициативи и 

формати за регионално сътрудничество в ЮИЕ, по инициатива на Румънското председателство 

на Съвета на ЕС и БиХ, в качеството ѝ на CiO на ПСЮИЕ. В дискусията участие взеха 

представителите на ДЧ на ЕС във формат РГ „Западни Балкани – столици“ към Съвета на ЕС, 

политическите директори от министерствата на външните работи на страните-участнички в 

ПСЮИЕ, както и служители от Комисията и ЕСВД.  
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Участие в Срещата на политическите директори на страните-участнички в ПСЮИЕ по    

подготовката на заключителните срещи в рамките на Председателството на БиХ на ПСЮИЕ 

(Брюксел, 27 юни 2019 г.). 

 

Показател за изпълнение: Участие на министъра на външните работи в срещите на Съвета 

на външните министри на ЧИС  

Брой: 1 

Участие на министър Екатерина Захариева в 40-та среща на Съвета на министрите на 

външните работи на страните-участнички в ЧИС (София, 28 юни 2019 г.). 

 

Показател за изпълнение: Участие в срещи на ниво старши служители на страните-членки 

на ЧИС  

Брой: 3 

Участие на представител на Дирекция „ЮИЕ” в трите срещи на Комитета на старшите 

служители в Истанбул и София. 

 

Показател за изпълнение: Участие в срещи на Борда на Съвета за регионално 

сътрудничество /СРС/  

Брой: 2  

Участие на представител на МВнР в двете срещи на Борда на Съвета за регионално 

сътрудничество в Сараево през март и май 2019 г.  

 

Показател за изпълнение: Подготвени и проведени срещи и международни конференции по 

развитие на регионалното сътрудничество в страни от ЮИЕ   

Брой: 10 

Среща на министрите на културата на страните-членки на ОЧИС (Пловдив, 14 юни 2019 

г.). 

Неформална среща на министрите на транспорта (Лайпциг, май 2019 г.). 

Среща на министрите на външните работи на страните-членки на ОЧИС и на ДЧ на ЕС 

(Брюксел, 18 юни 2019 г.). 

Заместник-министър Емилия Кралева участва на среща в Постоянния международен 

секретариат на ЧИС за представяне приоритетите на Българското председателство на ОЧИС 

(Истанбул, януари 2019 г.). 

През януари 2019 г. бе организирано посещение в София на генералния секретар на ОЧИС 

посланик Майкъл Христидис. 

Конференция на високо равнище на тема „Сътрудничество в областта на морските 

отпадъци – фокус върху река Дунав и Черно море“ в София (4 април 2019 г.); 7.       Експертна 

среща на тема „Проблемите на антимикробната резистентност в Черноморския регион- 

предизвикателства и тенденции“. 

В периода 29-30 май 2019 г. във Варна се проведе експертна среща на тема „Регионалното 

сътрудничество в светлината на големи спортни събития“; 

На 16 април 2019 г. в Интер Експо Център в София се проведе Инвестиционен форум в 

областта на зелената енергетика. 

Участие на Иван Петков, посланик за специални поръчения, в Семинар по двустранните 

отношения в рамките на Берлинския процес (Скопие, 28 март 2019 г.). 

 

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

програмата 



103 

 

- 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. 

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 54 832 

     Персонал 0 0 0 

     Издръжка 312 000 312 000 54 832 

     Капиталови разходи 0 0 0 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 312 000 312 000 54 832 

     Персонал   0 0 

     Издръжка 312 000 312 000 54 832 

     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  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 
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  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 312 000 312 000 54 832 

  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 2019 

г. продължиха усилията за постигане на основните цели на тази програма - да се изгради 

необходимата инфраструктура и материална среда, да продължи повишаването на 

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 

Дирекция „Консулски отношения“ участва в заседанията на работните групи към Съвета 

- РГ „Виза“ и РГ “ Консулски въпроси“, Визов комитет, Консулска експертна група, КОМИТЕТ 

ПО ВИЗОВАТА РЕЦИПРОЧНОСТ-VISA RECIPROCITY COMMITEE и Група за изготвяне на 

техническите спецификации за ETD . В Работна група по визови въпроси (VISA) водещо бе 

обсъждането на предложеното от ЕК за изменение на Регламент (ЕО) № 810/2009 за създаване 

на Визов кодекс на Общността.  

В момента отдел „КПВЕСШ“ участва активно в процеса на преговори по сключването на 

споразумения за освобождаване от изискване за виза на притежателите на дипломатически, 

служебни или специални паспорти с: 

1. Кралство Тайланд, очаква се отговор от Тайланд 

2.  АР Египет, очаква се отговор от Египет 

3. ИР Пакистан, съгласува се с МВР, поради съображение за имиграционен риск, 

изразени от Гранична полиция 

4.  Република Ливан – очаква се отговор от Ливан 

5. Филипините- очаква се отговор от Филипините  

6. Република Еквадор- очаква се отговор от еквадорска страна за броя дипломатически 

и служебни паспорти и лицата на които ги издават 

7. Държавата Палестина, поради съображения на ДАНС и Гранична полиция 

преговорите са замразени 

8.  ХК Йордания предстои подписване през август 2019. 

9. Оман- одобрено споразумение предстои подписване евентуално до края на 2019 

 

По линия на ЕС се провеждат преговори от Европейската комисия за сключване на 

Споразумения за улесняване на визовия режим на ЕС  с Беларус, Китай, Индия и Тунис. 

Република България изразява своята позиция при обсъждане на Споразуменията на РГ „Виза“ 

към Съвета на ЕС. 

Допълнително участваме с изразяване на позиция и по въпросите на визовата 

либерализация с Турция и с Косово, преговорите се провеждат от Европейската комисия. 
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Три пъти в годината се участва в технически срещи, организирани от Европейската 

комисия по въпросите на визовата реципрочност със САЩ, на срещите участват петте държави 

членки, които се стремят да получат безвизов режим за САЩ, представители на ЕК и 

представители на американската администрация Отдел „КПВЕСШ“ работи активно за 

изпълнение на критериите за включване на България във Програмата за безвизови пътувания на 

САЩ и в  тази връзка осъществи подготовката на Въпросника по визовата реципрочност, 

изпратен от посолството на САЩ. Същият бе изпратен през месец юли 2019 с вербална нота до 

посолството на САЩ в София, както и до Европейската комисия. 

Служител от отдел „КПВЕСШ“ участва в междуведомствената работна група, която има 

за цел да обсъди вариантите за промени в българското законодателство и въвеждането на Start-

Up виза, предназначена за граждани на трети държави, които искат да развиват иновативни и 

високотехнологични дейности на територията на Република България. 

 През периода 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г. от отдел „Национален визов център“ бяха 

обработени общо 180 028 искания за издаване на визи, като са издадени  177 955 и са отказани 

2 073. Издадените визи за дългосрочно пребиваване (виза вид „Д“) са 6 410, а визите за 

краткосрочно пребиваване (виза вид „С“) – 171 545. 

През отчетния период 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 2019 г., в помощ на най-натоварените ни консулски 

служби в Москва, Екатеринбург, Минск, Истанбул, Бурса, Техеран, Бейрут, Аман, Берлин, 

Мюнхен, Франкфурт, Лондон и Ереван, бяха обучени и командировани краткосрочно 

служители.   

През отчетния период са издадени общо 116 522 туристически визи, от които 96 379 са с 

цел „организиран туризъм“ и 20 143  – „неорганизиран туризъм“.  

Новата локална Визова информационна система бе внедрена в следните консулски 

служби: Делхи, Исламабад, Джакарта, Канбера, Доха, Торонто, Бразилия, Буенос Айрес, 

Екатеринбург, Скопие, Тирана, Битоля, Тел Авив, Никозия, Сараево, Подгорица, Рияд, 

Букурещ, Тараклия, Лисабон, Дъблин, Тунис, Рабат. 

.           

Съдействие на граждани и взаимодействие с други институции по визови въпроси 

По предложение на МВнР, с преходни и заключителни разпоредби към Законопроекта за 

изменение и допълнение на Закона за българските лични документи, бе изменен и Законът за 

чужденците в Република България като по този начин се освобождава от изискването за 

притежаване на виза за дългосрочно пребиваване по чл.15, ал.1 на студенти от български 

произход, приети в редовна форма на обучение във висше училище в Република България. Това 

ще допринесе за привличане на още повече чужденци от български произход от Украйна, 

Молдова, Северна Македония, Черна гора, Косово и Сърбия. С изменението ще се облекчи 

процедурата и ще се спести 30 дневния срок за издаване на виза по чл.15,ал.1 от ЗЧРБ и 
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представяне на всички необходими документи пред консулското длъжностно лице. 

Същевременно ще бъдат облекчени и висшите учебни училища, които до момента не 

позволяваха записване и прием докато лицето не представи получена виза за дългосрочно 

пребиваване. Изпратени са указания до някои ДП/КП на Република България за предприемане 

на действия за информиране на българските общности в приемащите държави относно новото 

изменение, чрез разяснителни кампании, срещи или съобщения на интернет страниците на 

посолствата и на българските местни организации, културни дружества и сдружения. 

По отношение на заетостта, солидарността и социалната справедливост и във връзка с 

повече заетост и намаляването на безработицата в страната, в установения от нормативната база 

срок, бе предоставяна 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. Предоставена е информация по общо 2 536 запитвания от Агенцията по 

заетостта.  

Всекидневно се изготвяха становища до службите за административен контрол на 

чужденците, 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, бяха извършвани 

необходимите съгласувателни процедури със съответните институции, стриктно изпълнявайки 

изискванията на националното законодателство. Бяха осъществени редица проверки, относно 

достоверността на декларираните от кандидатите за виза данни, обстоятелства и факти, и 

представените от тях документи. 

През първото полугодие на отчетната 2019 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. 2. проект „Изграждане на защитени и надеждни комуникационни връзки за 

нуждите на МВнР на Р България”, 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 неприключената 

текуща организация по подготовка и провеждане на обществени поръчки. 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.: 
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- 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". 

В отчетното първо полугодие на 2019 г. проектните предложения бяха разработени, 

финализирани и подадени за оценка пред Отговорния орган по фонд „Вътрешна сигурност“, 

като предстои сключване на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за 

следните проекти по горепосочените дейност 1, дейност 2 и дейност 3 от процедура № 

BG65ISNP001-1.002: 

1. "Развитие, осъвременяване и надграждане на Националната визова информационна 

система" с обща стойност на проекта 11 642 909,25 лв. 

2. "Извършване на строителство, реконструкция, модернизация и ремонт на консулски 

служби" с обща стойност на проекта 4 009 390,00 лв. 

3. "Повишаване на квалификацията на консулските служители и служителите от ЦУ на 

МВнР" с обща стойност на проекта 635 635,00 лв. 

 

Споразумения за облекчен визов режим с трети държави 

Представители на МВнР участват активно в процеса на преговори по сключването на 

спогодби за облекчен визов режим между Република България и Кралство Тайланд, между 

Република България и АР Египет, между Република България и ИР Пакистан, между Република 

Ливан и Република България, между Република България и Филипините, между Република 

България и Република Еквадор, между Република България и Държавата Палестина, както и 

между Република България и ХК Йордания. 

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. 

 

Дейности, свързани с присъединяването на България към Шенген 

Новите предизвикателства към ЕС, в резултат на конфликти в различни региони на Света 

или във вътрешността на ЕС, наложиха необходимостта от укрепване на Шенген и засилване на 

мерките насочени към защита на вътрешната сигурност на ЕС. Миграционният натиск по 

външните граници и вторичните движения към вътрешността на ЕС през 2015-2016 г. доведоха 

до взимането на решения за възстановяване на граничния контрол по някои вътрешни граници 

на ЕС. Това състояние продължава и до днес, с което се подкопава идеята за Шенген, а това от 

своя страна оказа влияние върху европейските граждани и икономика като цяло.  

Безспорно Шенген е едно от основните достижения на европейската интеграция и е важно 

да бъдат съхранени всички позитиви, до които води свободното движение в пространство без 



108 

 

граници. В условията на нарастваща глобализация пространството на свободно движение има 

ключово значение за упражняване на фундаменталните права на гражданите на ЕС, за засилване 

на културните и икономически връзки и за развитието на туризма и бизнеса.  

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. 

Страната ни ще може да използва новите европейски инструменти за повишаване на 

сигурността с предоставянето на пасивен достъп до Визовата информационна система и 

присъединяване към бъдещите европейски информационни системи, които ще бъдат пуснати в 

действие до 2022 г-- Системата Вход и Изход, ЕТИАС, както и Системата за оперативна 

съвместимост, която ще обединява базата данни на шестте информационни системи на ЕС- 

ШИС, ВИС, Системата Вход и Изход, ЕТИАС, Евродак и ЕКРИС. 

Към момента България има пълен достъп до Шенгенската информационна система, като 

от август 2018 въвежда и националните си забрани за влизане и пребиваване на граждани на 

трети страни като сигнали в ШИС. 

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 и повишаване на сигурността. През 2016 г. и 2017 г. Европейската комисия 

представи и нови предложения., насочени към засилване на проверките за сигурност по 

външните граници на ЕС – Регламент за създаването на система Вход/Изход и Регламент за 

създаване на Европейска система за разрешаване на пътуванията (ETIAS), които са в сила и в 

момента и държавите членки, включително България и Румъния се подготвят за тяхното 

прилагане, заедно с пакета относно оперативната съвместимост на информационните системи 

(който все още не е влязъл в сила).   

С оглед на предстоящото присъединяване на България към няколко информационни 

системи на ЕС в областта на ПВР - осигуряване на пасивен достъп до ВИС, осъществяване на 

връзка със Системата Вход и Изход и връзка със системата ЕТИАС ще са необходими 

значителни финансови ресурси, осигурени на национално ниво, тъй като фонд „Вътрешна 

сигурност“ няма да може да покрие изцяло разходите по изграждането на връзките за 

присъединяване към посочените системи. В тази връзка усилията и разходите, които България 

ще има за изпълнение на шенгенските изисквания и присъединяване към новите 

информационни системи няма да отговарят на заложените цели, а именно присъединяване към 

Шенгенското пространство. В случай на отлагането на присъединяването с още една или две 

години ползите за България от присъединяването към Шенген ще са по-малко от разходите, 

които ще се наложи да поеме в периода 2020-2022, когато се планира посочените системи да 

бъдат пуснати в действие. 

България работи и по изпълнение на критериите за предоставяне на пасивен достъп до 

Визовата информационна система, което е едно от условията за последващо включване към 

системата Вход и Изход на ЕС, която ще бъде въведена в действие в периода 2020-2022 

година./На 19 октомври 2017 бе прието   РЕШЕНИЕ (ЕС) 2017/1908 на Съвета от 12 октомври 

2017 година относно привеждането в действие на някои разпоредби от достиженията на правото 

от Шенген, свързани с Визовата информационна система, в Република България и в Румъния./ 

Министерството на вътрешните работи и Министерство на външните работи стартираха 

работа за набелязването на мерки по пускането в действие на Системата „Вход и Изход“ на ЕС 

през 2021 г. 
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Системата „Вход и Изход“ на ЕС следва да бъде внедрена във всички държави-членки на 

ЕС, включително  България и се основава на разпоредбите на Регламент /ЕС/ 2017/2226 на 

Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2017 година за създаване на Система за 

влизане/излизане (СВИ) с цел регистриране на данните относно влизането и излизането и 

данните относно отказа за влизане на граждани на трети страни, преминаващи външните 

граници на държавите членки, за определяне на условията за достъп до СВИ за целите на 

правоприлагането и за изменение на Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение 

и регламенти (ЕО) № 767/2008 и (ЕС) № 1077/2011. 

След влизането в действие на СВИ, при взимане на решение за издаване на виза 

консулските служители ще трябва да проверяват историята на пътуванията на кандидата за виза, 

както и постановените  откази за влизане в СВИ. Консулските длъжностни лица ще трябва да 

използват и автоматичния калкулатор за изчисляване на разрешения престой /90 дни в рамките 

на 180 дни/, чрез СВИ.  

 Ще се създаде нов интерфейс за проверка на документите за самоличност, като това ще 

става, чрез специална връзка между националната визова система и централната система,  което 

ще наложи: 

- актуализация на националните визови системи; 

- подготовка на националните визови системи за провеждане на тестовете за връзка между 

системите ВИС и СВИ; 

-обучение на консулските служители за работа със СВИ. 

През 2019 година предстои и подмяна с нови биометрични станции  на всички 

консулски служби на България в чужбина с оглед  осигуряване на съвместимостта след 

внедряването на Системата за издаване на български лични документи поколение 2019, 

отново в изпълнение на шенгенските критерии. 
 По време на посещението си в Букурещ през ноември 2018 г. председателят на 

Европейския парламент Антонио Таяни изрази желанието си да ускори процеса на влизане в 

Шенген за България и Румъния. 

 По време на посещението си в България кандидатът за президент на Европейската 

народна партия за Европейската комисия, Манфред Вебер, заяви, че България поне частично ще 

влезе в Шенгенското пространство през 2019 г. Това означава, че пътниците на полети между 

България и страните от Шенген няма да подлежат на паспортни проверки въпреки че проверките 

за сигурност на сухопътните граници ще продължат да се прилагат поради продължаващите 

проблеми с незаконната миграция. 

 В своите доклади ЕК дава висока оценка на постигнатия от България напредък в 

изпълнението на техническите критерии за Шенген, във връзка с влизането в сила на 

информационните системи ЕТИАС и Системата Вход и Изход, които ще станат активни  през 

2021 година изглежда, че страните от ЕС  ще са много по-склонни да се споразумеят за 

влизането на България в Шенген през 2019 г. 

 

Консулски въпроси 

Административно обслужване на гражданите  

Дирекция „Консулски отношения” отговаря 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”.  

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 
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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 

заявителите 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 вътрешна електронна база данни, съдържаща  образци 

от подписите на представители на дипломатическия корпус, българската държавна и общинска 

администрация, преводачи. Гражданите имат възможност за проверка в реално време, чрез 

интернет  за наличието на заверка с „ Апостил” на подадени от съответното лице документи. 

С оглед подобряване на административното обслужване на гражданите и унифициране на 

практиката по услугата поставяне на апостил бяха изпратени указания до всички областни 

администрации и общини относно констатирано различно тълкуване по отношение на 

необходимостта от удостоверяване с апостил на издадено многоезично извлечение по реда на 

Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние. 

В резултат на предприетите мерки, инициирани от МВнР 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 01.01.2019 г. 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.  

- Служителите, работещи в сектор „Заверки и легализации“, ежедневно консултират 

длъжностните лица от областните администрации по въпроси от оперативен характер, 

свързани както с обхвата на документите, издадени от общинските власти, на които може 

да се постави апостил, така и правилата за оформяне и свързване на документите при 

поставяне на апостил.  

- Считано от 01.01.2019 г., във връзка промените в Тарифа № 3 за таксите, събирани за 

консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за 

държавните такси, (приети с ПМС № 189 от 05.09.2018 г.), бе преустановено заплащането 

с държавни таксови марки на територията на страната. По този начин отпадна 

необходимостта гражданите, обслужвани в сектор “Заверки и легализации“ на МВнР, да 
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посещават пощенски клон за закупуване на необходимите държавни таксови марки, след 

което да се връщат обратно за получаване на услугата.  

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 избран 

от тях банков клон. 

В периода от 01.01.2019 г. - 30.06.2019 г. в дирекция „Консулски отношения” бяха приети за 

заверка и легализация 43 526 документа, от в държавния бюджет са постъпили приходи в размер 

на 845 420 лв. от държавни такси по Тарифа 3. 

  
Легализации 
и Заверки 

Легализации Заверки 
Заверки чуждо 
представителство 

Общо 
(легализации и 

заверки се броят 
по 2 документа) 

Обикновени 

брой: 3449 брой: 2653 
брой: 
17267 

брой: 587 брой: 27405 

цена: 103470 
лв 

цена: 39795 
лв 

цена: 
259005 
лв 

цена: 11740 лв цена: 414010 лв 

Бързи  

брой: 1083 брой: 890 
брой: 
4364 

брой: 125 брой: 7545 

цена: 48735 
лв 

цена: 20025 
лв 

цена: 
98190 
лв 

цена: 3750 лв цена: 170700 лв 

През първото полугодие на 2019 г. в дирекция „Консулски отношения” са обработени 152 

бр. преписки с искания за утвърждаване на преводачи към фирмите, извършващи официални 

преводи и регистрирани в МВнР. 

Чрез „Приемна” на МВнР в дирекцията са постъпили 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 

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 първото шестмесечие на 2019 г. продължи тенденцията към нарастване на обема на 

получените и обработени преписки по гражданско състояние.  За отчетния период те са над  

2700 бр., в т.ч. и нерешени преписки, очакващи своето разрешение. В посочената статистика не 

са включени изпращаните отговори на запитвания по електронната поща, проведените 

телефонни разговори с дадени консултации на граждани, други администрации и служители от 

нашите задгранични представителства, както и множеството съгласувателни действия с 

държавните институции/общини по въпроси, свързани с гражданското състояние. 

С оглед продължаването на внедряването на електронни услуги, улесняващи работата и 

обслужването на гражданите, продължихме да оказваме, при поискване на съдействие по 

въпроси от областта на гражданското състояние, съдействие на консулските служби, свързано 

с достъпа до Регистъра на населението. 

Българско гражданство 
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В отчетния период от 01.01.2019 г. до 30.07.2019 г. получените и обработени преписки по 

българско гражданство и български произход са 8152 бр. Най-значителен брой преписки по 

българско гражданство и български произход бяха получени от дипломатическите и 

консулските ни представителства в Молдова, Македония, Русия, Албания, Израел. Вече се 

наблюдава интерес към българското гражданство и от Бразилия и Аржентина. Допълнително се 

подават и документи за адресна регистрация към общините след приключили процедури за 

придобиване, възстановяване и установяване на българско гражданство, като за посочения 

период те наброяват около 508 броя. В отчетния период бяха проведени работни групи и 

работни срещи, свързани с промени в нормативната уредба, свързана в областта на българското 

гражданство. Бяха изготвени становища и позиции от страна на Министерство на външните 

работи. 

Български документи за самоличност 

В улеснение на българските граждани бяха одобрени изменения в Закона за българските 

лични документи с обнародвания с ДВ, бр. 58 от 2019. Основните промени, които пряко касаят 

дейността на консулските служби, са следните: 

- Въвежда се възможност български личен документ да бъде получен лично чрез 

използване на лицензиран доставчик на пощенска или куриерска услуга. 

- Създава се нова възможност за подаване на заявления за подмяна на български лични 

документи чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на 

Министерството на външните работи. Наред с опцията за използване на квалифициран 

електронен подпис, заявителят ще може да подаде заявление в електронен формат и без 

да използва такъв подпис, като към заявлението прикачи копие на валидния документ, 

чиято подмяна желае. Получаването на готовия документ е само лично, като връчването 

се извършва само след като самоличността на получателя бъде установена еднозначно и 

документът, чиято подмяна се иска, бъде върнат.  

- Намаляват се двойно сроковете за издаване на български лични документи при подадено 

в чужбина заявление, а именно 45 дни за обикновена услуга и 30 дни за бърза услуга.  

- Въвежда се срок на валидност на паспортите от 10 години, като същевременно се запазва 

и възможността за издаване на паспорт с 5-годишна валидност. На лицата до 18-годишна 

възраст се издават паспорти със срок на валидност 5 години. 

- Към заявлението за издаване на лична карта се прилага удостоверителен документ за 

раждане, в случай че заявителят не притежава валиден документ за самоличност, с който 

да се идентифицира – при издаване на първа лична карта. 

 

През 2019 г. продължи тенденцията за увеличаване на броя на заявленията за подмяна на 

българските лични документи, като са обработени са 47729 бр. документи. Продължи 

наложилата се като добра практика за изпращане на новоиздадените документи за самоличност 

чрез куриерски фирми, като до нашите задгранични представителства бяха оформени  2278 бр. 

пратки по DHL. 

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 2019 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 
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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 

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. 

През периода бяха издадени 330 бр. служебни паспорти, 469 дипломатически паспорти, 

върнати за унищожаване  са 223 служебни и 321 дипломатически паспорти. Подготвени са 127 

бр. вербални ноти 

 

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) 
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І. Общо ведомствени разходи: 2 480 800 2 480 800 578 243 

     Персонал 0 0 0 

     Издръжка 2 480 800 2 480 800 578 243 

     Капиталови разходи 0 0 0 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 2 480 800 2 480 800 578 243 

     Персонал   0 0 

     Издръжка 2 480 800 2 480 800 578 243 

     Капиталови разходи   0 0 

2 
Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства 

от ЕС  
0 0 0 

     Персонал       

     Издръжка       

     Капиталови разходи       

ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета  0 0 0 

          

ІІІ. 
Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за 

средства от ЕС 
0 0 0 

          

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

          

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

          

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 2 480 800 2 480 800 578 243 

  Численост на щатния персонал       

  Численост на извънщатния персонал       

 

Програма № 10 „Осигуряване и контрол на външнополитическата дейност” 

Степен на изпълнение на целите на програмата 

 През първото полугодие бе постигнато добро финансово управление на публичните 

средства посредством засилване на управленската отговорност,  прилагане на адекватни 

контролни механизми и ефективни системи за финансово управление и контрол. 

 

 Вътрешен одит 

Осъществени дейности/постигнати резултати  

В изпълнение на утвърдения от министъра на външните работи Годишен план за 

дейността на дирекция „Вътрешен одит“ през 2019 г. се извършиха и приключиха 2 бр. одитни 

ангажименти за увереност. В процес на изпълнение към 30.06.2019 г. са 7 бр. одитни 

ангажименти за увереност. Извършени са и 74 бр. неофициални одитни ангажименти за 

консултиране. 

В резултат на дадените от вътрешните одитори препоръки се подобриха дейности и 

процеси, както следва:  

- Подобрено разбиране за управлението на риска и въвеждане на контролни механизми; 
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- Подобрена финансово-счетоводната и материална отчетност, управлението на 

движимото и недвижимо имущество в ЗП; 

- Повишено разбиране за дейността по вътрешен одит, в резултат на увеличен брой 

консултантски ангажименти, проведените обучения в процеса на извършване на 

одитните ангажименти, срещи с лица на ръководни длъжности и на всички йерархични 

нива, както и проведено обучение на служителите преди тяхното заминаване в 

дългосрочна командировка. 
 

 Инспекторат 

Осъществени дейности/постигнати резултати  

Статутът, функциите, целите и организацията на дейността на Инспекторатът на МВнР са 

регламентирани от Закона за дипломатическата служба, Закона за администрацията, 

Административно процесуалния кодекс, Устройствения правилник на МВнР, Вътрешните 

правила за дейността на инспектората на МВнР. 

Според утвърдения от Министъра на външните работи „План за дейността на 

Инспектората на МВнР през 2019 г.“ звеното изпълняваше задачи, целящи: повишаване на 

ефективността и функционирането на дипломатическата служба и ограничаване на 

възможностите за корупционни практики и потенциални конфликти на интереси в ЗП и ЦУ на 

МВнР.  

През първото полугодие се запазиха положителни тенденции в дейността на 

Инспектората: 

- Изготвен и утвърден стратегически план за дейността на Инспектората за периода 2019-

2021 г.; 

- Предложени са управленски решение, на базата от резултатите на анализ на 

ефективността и на корупционния риск в дейността на администрацията на ЦУ на МВнР 

и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра; 

- Извършени са пълни административни и планови проверки на посолствата в Пекин, 

Аман, Кайро и ГК в Шанхай; 

- Направени са предварителни проучвания на 20 сигнала свързани с работата на 

Дипломатическата служба; 

- Извършени са 4 извънпланови проверки по заповеди на министъра; 

- На основание на чл. 42, ал. 1 на Вътрешните правила за дейността на Инспектората, ПС 

свиква не по-рядко от два пъти в годината годишно съвещание с участието на 

ръководителя на Инспектората, ръководителите на проверените структурни звена през 

предхождащия период и ръководителите на звената, отговорни за изпълнение на 

препоръките. В процес на подготовка е осъществяването на последващ контрол за 

изпълнение на препоръките на Инспектората от проверяваните административни звена в 

МВнР от извършените проверки през 2017 г.  

- В резултат на проверките за ефективност са направени съответните препоръки по 

констатирани проблеми на съответните ЗП. Идентифицирани са и общи за МВнР 

проблеми от принципен характер, напр. ограничения кадрови и финансов ресурс за 

осигуряване на нормалната работа на консулските служби към ЗП. Тенденцията към 

намаляване на броя на служителите в тях създава обективни предпоставки за снижаване 

на качеството на обслужване на българските граждани в КС, което противоречи на ясно 

изразения политически приоритет на правителството – присъединяване на България към 

Шенген; 
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- Участие в изготвянето на отчета за изпълнение на антикорупционния план на МВнР за 

2018 г. и на антикорупционния план за 2019 г. В изпълнение на функциите си, свързани 

с превенция на корупционните практики, бе направен анализ на корупционния риск в 

хода на всички планови проверки, осъществени през първото полугодие на 2019 г. 

- Изготвени становища и препоръки към плановете и отчетите на ЗП. Анализът на 

получените отчети дава възможност да бъде констатирана тенденция към значително 

подобрение на подхода на мисиите към изготвяне на детайлно разработени раздели за 

превенция на корупцията в идентифицираните като невралгични сфери на дейност на 

МВнР и значително увеличаване на реално предприетите мерки за превенция на 

корупционни практики; 

- Продължи практиката на изготвяне на експертни становища от Инспектората по искане 

на министъра, във връзка с възникнали конкретни казуси.   

 

 Планиране и координация на външнополитическата дейност  

- Бе осигурена координацията по отношение на планирането и отчитането на 

дейността на МВнР, в т.ч. бе изготвен анализ на плановете и отчетите на ЗП на Р 

България в продължение на започналата през 2018 г. практика; 

- Инициирано бе изготвянето на регулярен (тримесечен) преглед на 

външнополитическите рискове и динамиката на тяхното развитие; 

- Периодично и на ад хок принцип изготвяне на материали с аналитичен и обзорен 

характер; 

- За постигане на координация се поддържат актуални съответните обзорни 

референтни материали с позиции; 

- Координиране на подготовката на Конференция с участието на посланиците и 

постоянните представители на Р България и представители на държавното 

ръководство. 

 

 Процесуално представителство, юридически дейности 

През първото полугодие на 2019 г. дейността на ресорната дирекция беше съсредоточена 

върху анализиране развитието на нормативната уредба на държавната администрация и 

държавната служба, както и на националното законодателство, свързано с дейността на 

министерството; анализ на резултатите от прилагането на нормативните актове, 

регламентиращи дипломатическата служба и изготвяне на предложения за усъвършенстването 

и за правилното им прилагане; изготвяне на проекти на нормативни актове, свързани с 

дейността на министерството; осъществяване на процесуалното представителство пред 

съдилищата и други юрисдикции по дела, по които страна е министерството или министърът; 

предприемане на правни действия по събиране вземанията на министерството; оказване на 

съдействие на министъра и на структурните звена на министерството по правни въпроси на 

националното законодателство, свързани с дейността и функциите на министерството; 

съгласуване за законосъобразност на административните актове, издавани от министъра; 

съгласуване за законосъобразност на трудовите договори и административните актове, 

свързани с възникването, изменянето и прекратяването на трудовите и служебните 

правоотношения на служителите в министерството. 

 През първото полугодие на 2019 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 
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влезли в сила съдебни решения в полза на министерството. Периодично е извършван анализ на 

съдебната практика и са информирани компетентните в министерството структурни звена за 

съдебни произнасяния, които биха се отразили на дейността на МВнР. Ежедневно се 

предоставят устни и писмени консултации по действащото законодателство в Република 

България на всички звена в министерството, включително и становища по възникването, 

развитието и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения. Осъществявано е 

съдействие при изготвянето на актове, свързани с функционирането на структурните звена на 

министерството, давани са правни становища във връзка с вземането на решения за 

предоставяне или за отказ за предоставяне на обществена информация по реда на ЗДОИ. 

Изготвяни са становища и указания до структурните звена в министерството и до задграничните 

представителства по Закона за дипломатическата служба, вкл. по въпроси, свързани с трудовите 

и служебни правоотношения на дългосрочно командированите служители и наети местни лица. 

Давани са указания до задграничните представителства във връзка с процесуалното 

представителство по дела, образувани в чужбина.  

С цел обезпечаване законосъобразното протичане на изборния процес във връзка с 

подготовката и провеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република 

България представители на дирекция „Правна“ взеха ключово участие в подготовката и 

организацията на изборите., включително и в състава на работната група, създадена със заповед 

на министъра на външните работи за тази цел. Бе изготвена значителна по обем 

кореспонденция, която се отнася до комуникацията между МВнР и Централната избирателна 

комисия във връзка с изборите извън страната. В тази връзка Дирекция „Правна“ осъществи 

дейностите във връзка със съгласуване грамите, изготвяни от териториалните дирекции до 

задграничните представителства, изготвяне на указания до задграничните представителства с 

правен характер по прилагането на Изборния кодекс и решенията на ЦИК, оказване на 

съдействие на ръководителите на задграничните представителства при издаването на заповеди 

за образуване на избирателни секции извън страната на основание чл. 13, ал. 1 от Изборния 

кодекс, проверка на списъците на лицата, заявили желание да гласуват извън страната, 

предоставяне на становище във връзка със законосъобразното публикуване на тези документи 

на интернет страницата на МВнР и задграничните представителства, както и оказване на 

съдействие по други въпрос, свързани с подготовката и организацията и провеждането на 

изборите за членове на Европейския парламент от Република България; оказване на съдействие 

на ръководителите на задграничните представителства или оправомощените от тях длъжностни 

лица за предаване на изборните материали на секционните избирателни комисии извън 

страната, както и оказване на съдействие на членовете на секционните избирателни секции в 

предизборния и изборния ден с оглед законосъобразното провеждане на изборите за членове на 

Европейския парламент от Република България; предоставяне на правни становища по 

възникнали казуси и осъществяване при необходимост на комуникация с членовете на ЦИК; 

оказване на съдействие във връзка с отстраняване на забележки по протоколите на СИК, 

приключването на изборния ден, окомплектоване на материалите за ЦИК, приемането и 

предаването на изборните книжа. 

С цел усъвършенстване на уредбата, регламентираща функционирането на 

дипломатическата служба, през първото полугодие на 2019 г. бяха изготвени изменения и 

допълнения на следните нормативни и вътрешноведомствени актове: Постановление за 

изменение и допълнение на Устройствения правилник на МВнР, 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.  

Изготвяни са становища по проекти на нормативни актове, разглеждани от работни групи 

или комисии на Народното събрание на Република България, както и становища от името на 
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заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи 

по конституционни дела. 

 

 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. 

 

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.  

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: 267 100 267 100 217 166 

     Персонал 0 0 0 

     Издръжка 267 100 267 100 217 166 

     Капиталови разходи 0 0 0 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 267 100 267 100 217 166 

     Персонал   0 0 

     Издръжка 267 100 267 100 217 166 

     Капиталови разходи   0 0 

2 Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС  0 0 0 
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     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.): 267 100 267 100 217 166 

  Численост на щатния персонал       

  Численост на извънщатния персонал       

 

 

Програма № 11 „Международно  сътрудничество за развитие и хуманитарни въпроси” 

Изпълнение на целите на програмата 

- Осъществяване на българската политика на сътрудничество за развитие, на общата 

политика на сътрудничество за развитие на ЕС, новия Европейски консенсус за развитие и 

Европейския консенсус за хуманитарна помощ; 

- Осъществяване на политиката на сътрудничество за развитие като част от външната 

политика на България, на усилията за постигане на устойчиво развитие, укрепване на 

международния мир, сигурност и стабилност на основата на ценностите на демокрацията, 

плурализма, върховенство на закона и зачитането на правата на човека;  

- Координиране на прилагането на Европейския консенсус относно хуманитарната помощ, 

отстояване на хуманитарните принципи и защитаване на  хуманитарното пространство, 

необходимо за ефективното предоставяне на помощ; 

- Осъществяване на координация с ЕС и държавите-членки на ЕС по инструментите, 

механизмите и фондовете за външна дейност на ЕС; 

- Съдействие за постигане в страните-партньори на Целите за устойчиво развитие от 

Програма 2030 на ООН; 

- Осигуряване на прозрачност, видимост и популяризиране на българската помощ за 

развитие; 

- Общи и координирани действия с ЕС и държавите членки на ЕС, както и с други донори 

в контекста на участието на България в Комитета по помощта за развитие на ОИСР. 

 

Налице е напредък в изпълнението на 6 от 7-те цели на програмата. Не се регистрира напредък 

в изпълнението на целта Осъществяване на координация с ЕС и държавите-членки на ЕС 

по инструментите, механизмите и фондовете за външна дейност на ЕС 

 

Предоставяни по програмата продукти/услуги  

 

 Осъществяване на сътрудничеството за развитие и предоставяне на хуманитарна 

помощ 
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Резултати от предоставянето на продукта/услугата 

- Принос към сигурността, сътрудничеството, стабилността и устойчивото развитие в 

региона на Западните Балкани и в Черноморския регион чрез предоставянето на българска 

официална помощ за развитие. Задълбочаване на взаимодействието и двустранните отношения 

със страните-партньори. Подобряване на социално-икономическото развитие, доброто 

управление и демократичните реформи в страните партньори, водещи към устойчиво и 

приобщаващо икономическо развитие, намаляване на бедността и повишаването на 

благоденствието. 

Стартирано е изпълнението на 43 проекта на обща стойност 3.86 млн. лв. в 10 страни 

партньори от Западните Балкани и Източното партньорство. 

 

- Осъществяване на политиката на сътрудничество за развитие в съответствие с 

националните стратегически документи  и на Целите за устойчиво развитие от Програмата на 

ООН 2030 за устойчиво развитие, вписваща се в общата политика на ЕС в тази област, залегнала 

в новия Европейския консенсус от 2017 г. и съобразена с критериите за оценка и ефективност, 

разработени от КПР/ОИСР, и с добрите международни практики. 

Предоставяната помощ за развитие е ориентирана към изпълнение на приоритетите на 

Средносрочната програма за помощ за развитие и хуманитарна помощ за периода 2016-2019 

г.  съдейства за постигането в страните партньори на Целите за устойчиво развитие въз 

основа на новия Европейски консенсус за развитие от 2017 г.  

 

- Утвърждаване на доброто име и международния авторитет на България. 

Забелязва се многократно нарастване в пъти на представените проектни предложения от 

разнообразни актьори в страните партньори на национално, регионално и местно ниво.  

 

- Предоставяне на ефективна, навременна и продиктувана от нуждите на засегнатите 

региони и страни хуманитарна помощ. Разработване и осъществяване заедно с ЕС и ДЧЕС на 

всеобхватен подход за управление и контрол на масови мигрантски потоци, при отчитане на 

взаимовръзката сигурност-развитие-миграция. 

Предоставена е хуманитарна помощ за преодоляване на кризите в Сирия и региона, и в Йемен 

на обща стойност 150 000 евро. 

  

- Осъществяване на целите и принципите на ПМС № 234/2011 г. за политиката на участие 

в международното сътрудничество за развитие, Европейския консенсус по хуманитарната 

помощ от 2007 г., Доброто хуманитарно донорство,  Рамката от Сендай за намаляване на риска 

от бедствия и аварии 2015-2030 г. и българските ангажименти, поети на Световния хуманитарен 

форум през 2016 г. 

Подготовка и провеждане на съвместния семинар за превенция и управление на риска при 

бедствия с участието на експерти от България, Япония и партньорите от Западните Балкани 

(София, 21-22 февруари 2019 г.)  

Подготовка, участие и докладване за резултатите от Годишната среща по Голямата сделка.  

 

- Развитие на нормативната база в областите на сътрудничеството за развитие и 

хуманитарната помощ. 

Разработени, съгласувани и приети 5 акта на Министерския съвет. 
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Разработени и утвърдени със заповед на министъра Вътрешни правила за условията и реда за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и на Указания за работа на Комисията за 

оценка на проектните предложения. 

 

- Повишена видимост на предоставената от България помощ за развитие и хуманитарна 

помощ. 

Регистрирана е повишена видимост на Българската помощ за развитие, базирана върху 

изпълнението на комуникационните планове в размер на 5% от стойността на грантовите 

проекти. 

 

- Изпълнение на ангажимента на България в контекста на Общата позиция на ЕС по 

финансирането на развитието, потвърдена и в Заключенията на Съвета Външни работи/ Развитие 

от 26 май 2015 г. 

 

Не е налице тренд за повишаване на нивото на изпълнение на поетия в ЕС ангажимент за дял на 

ОПР от брутния национален доход (БНД). 

 

 

 

Дейности за предоставяне на продукта/услугата 

 

- По отношение на проекта на Закон за международно сътрудничество за развитие и 

международна хуманитарна помощ беше разработена Докладна записка за цялостна 

предварителна оценка на проекта в съответствие със ЗНА. 

- През април бе изготвено становище по проекта на Закон за стратегическото 

планиране на Република България, в което се визират средносрочните програми за 

помощ за развитие и хуманитарна помощ, приемани от Министерския съвет. 

- Успешно бяха разработени пакети документи за приемане на актове на Министерския 

съвет за предоставяне на официална помощ за развитие – Решения на МС № 119/2019, 

№ 176/2019 и № 285/2019, Постановление на МС № 179/2918 и Протоколно решение на 

МС № 15/10.4.2019. В изпълнение на последното протоколно решение бе разработен 

пакет документи за внасяне и ратифициране от Народното събрание на Споразумение 

с Европейската инвестиционна банка по Фонда на Инициативата за икономическа 

устойчивост. 

- В подготовката и участието на България в заседанията на Европейския съвет, Съвет 

Външни работи/Развитие и в срещите на генералните директори по развитието и 

хуманитарната помощ на ДЧЕС следва да бъдат отчетени следните дейности: 

- Подготовка на материали, участие и докладване в срок за заседанието на Съвет външни 

работи/Развитие (Брюксел, 16 май 2019 г.); 

Година 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Размер 

на ОПР 

в млн. € 

17 13 12 31 35 31.09 37.4 36.67 36.88 61,24 55,27 58,03 

Процент 

ОПР от 

БНД 

0.06% 0.04% 0.04% 0.09% 0.09% 0.08% 0.09% 0.09% 0.08% 0,13% 0,11% 0,11% 



122 

 

- Подготовка, участие и докладване  за резултатите от срещата на генералните директори 

по развитието и по хуманитарната помощ на ДЧЕС и в Европейските дни на развитието 

(Брюксел, март 2019).  

- Подготовка на материали за срещата на генералните директори по развитието и по 

хуманитарната помощ на ДЧЕС и в Европейските дни на развитието (Брюксел, 18-19 

юни 2019). Пропуснато участие от ЦУ. 

- В подготовката и участието в работните групи към СЕС РГ „Сътрудничество за 

развитие” /CODEV/, РГ „Африка, Карибски и Тихоокеански басейн /ACP/ и в РГ 

„Хуманитарна и продоволствена помощ” /COHAFA/ следва да се отчете: 

- Редовно участие и докладване за резултатите от заседанията на работните групи, особено 

на РГ „АКТБ“ и РГ „КОХАФА“; 

- Използване на резултатите от обсъжданията и докладите в подготовката на заседанията 

на СВнР/Развитие и срещите на ген. директори по сътрудничество за развитие и 

хуманитарна помощ на ДЧЕС.   

- Предвид изтичането на действието на Средносрочната програма за помощ за развитие и 

хуманитарна помощ за периода 2016-2019 г. бяха осъществени редица дейности по 

разработването на нова Средносрочна програма за помощ за развитие и 

хуманитарна за периода 2020-2024 г.: 

- През февруари 2019 г. бе инициирана актуализация на състава на Междуведомствената 

работна група „Политика на развитие“, установена с ПМС № 234/2011. В писмото на зам. 

министъра на външните работи до 17 ведомства беше очертана основната задача на МРГ 

– изготвяне на нова средносрочна програма, предвид изтичането на срока на действие на 

Средносрочната програма за периода 2016-2019 г.‡  

- Със Зап. № 95-00-319/12.3.2019 на министъра на външните работи бе актуализиран 

съставът на МРГ„Политика на развитие“ и МРГ проведе първото си заседание на 

15/3/2019.  

- Като елементи на предстоящата нова Средносрочна програма за периода 2020-2024 г. в 

консултации със задграничните представителства бяха разработени и приети 

приоритетни направления за предоставяне на помощ за развитие през 2020 г. в 11 страни 

партньори.  

- През февруари и март 2019 г. с Дирекцията по сътрудничество за развитие/ОИСР бяха 

проведени обсъждания за осъществяването в София на семинар по стратегическо 

планиране и програмиране като част от Пътната карта за присъединяването на България 

към ОИСР по РМС №789/2017.  

- Проучване§ на опита на Словакия в разработването на нейната Средносрочна стратегия 

за сътрудничество за развитие 2019-2023 г. 

- В планирането, координирането, мониторинга и контрола върху предоставяната 

хуманитарна помощ следва да бъдат отбелязани следните действия: 

- При отчитане на координираните действия на ЕС и ДЧЕС в РГ „Хуманитарна и 

продоволствена помощ“ към СЕС, беше изготвен на пакет документи за приемане на 

РМС № 285/2019 за предоставяне на 100 000 евро за справяне с кризата в Сирия и региона 

чрез Службата на ООН за координиране на хуманитарните дейности (OCHA) и на 50 000 

                                                           
‡ Публикувана на уебстраницата на МВнР: 
https://www.mfa.bg/upload/243/Srednosrochna%20Programa_2016-2019.pdf 
 
§ Доклад № 55-201-81/2019 относно българо-словашките консултации по международното сътрудничество 

за развитие 

https://www.mfa.bg/upload/243/Srednosrochna%20Programa_2016-2019.pdf
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евро за справяне с хуманитарната криза в Йемен чрез Световната продоволствена 

програма (WFP). 

- За справяне с кризата в Сирия и региона по решение на министър Е. Захариева са 

предвидени още 50 000 евро хуманитарна помощ. Водят се сложни преговори с  Фонда 

на ООН по населението (UNFPA) по проект на споразумение, по-специално по 

цялостните параметри на програмата с обща стойност 500 000 щ.дол., по клаузите за 

въвеждането на съгласие от България при изразходването на оставащите средства и за 

%-тен дял на разходите за администриране на донорския принос.   Финализираното 

споразумение следва да бъде внесено за одобрение от Министерския съвет. 

- Беше обърнато внимание върху съобщенията на световни информационни агенции за 

много сериозни нередности в Агенцията на ООН за палестинските бежанци (UNRWA), 

докладвани на ГС на ООН от Службата за вътрешен надзор на ООН (Office of Internal 

Oversight Services /OIOS). Проблемът ще продължава да бъде наблюдаван, предвид 

решенията на Нидерландия, Швейцария и Белгия да замразят своите приноси за тази 

агенция.  

- В подготовката на участието на България във форуми на ЕС, ООН и други 

международни организации, посветени на устойчивото развитие и на преодоляване на 

хуманитарните кризи следва да се отбележат: подготовка за участието на България в 

Донорската конференция за хуманитарната криза в Йемен (Женева, 26 февруари 2019); 

подготовка, участие и докладване за резултатите от участието в Международна 

конференция в подкрепа на Сирия и региона (Брюксел, 12-14 март) на българската 

делегация,   водена от министър Екатерина Захариева; изготвяне на материали за 

посещение на министъра на външните работи за участие в Световната асамблея за жени 

(Токио, 20-25 март); подготовка на материали и участие в Международното изложение 

за сътрудничество за развитие/ЕХСО 2019 (Рим, 15-17 май 2019 г.); подготовка, участие 

и докладване за Годишната среща по Голямата сделка (Женева, 27 юни 2019); изготвяне 

на материали за участието на България в представянето на Шестия периодичен доклад 

на Р България по изпълнението на Международния пакт за икономически, културни и 

социални права (Женева, 21-22 февруари ). 

- В координацията на българската политика на сътрудничество за развитие в 

рамките на ЕС и ОИСР като важни извършени дейности се очертават: Разработване и 

приемане съвместно с ЕС и ДЧЕС на Съвместния обобщаващ доклад (Joint Synthesis 

Report/JSR) по изпълнението на Европейския консенсус за развитие; Участие в 

разработването на позиции заедно с Д ПИЕС, Д ОВППС  и ПП-Брюксел по изготвянето 

на Заключения на СОВ на 19 февруари по Доклада на Сметната палата за Механизма на 

бежанците в Турция Special Report No. 27/2018; Изготвяне на материали за Комитета по 

помощта за развитие/ОИСР като подготовка за участие в разговорите с Андреас Шаал, 

директор за глобални отношения на ОИСР и Г-20 в ОИСР (МВнР, 24 януари 2019 г.); 

Подготовка, участие и докладване за резултатите от заседанията на Комитета по 

помощта за развитие/ОИСР. Пропуснато участие в заседанието на Комитета през януари. 

- В координацията на предоставяната официална помощ за развитие по 

многостранна и двустранна линия с българските ведомства, с ЕС и ДЧЕС,  с други 

донори и със страните-партньори следва да бъдат посочени: Подготовка на материали 

съвместно с Д ПИЕС за разговорите на 14 март между министър Е. Захариева и зам. 

председателя на ЕБВР Пиер Хейлбрьон за обсъждане на МФР, проекта за  Инструмент 

за съседство, развитие и международно сътрудничество (NDICI) и Външния кредитен 

мандат; Подготовка, провеждане и докладване за разговорите с Европейската 

инвестиционна банка по предложението на ЕК за Регламент за Инструмента за 
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съседство, развитие и международно сътрудничество/NDICI (февруари); Подготовка, 

провеждане и докладване за разговорите с Европейската инвестиционна банка по проект 

на Споразумение между правителството на Република България и Европейската 

инвестиционна банка за Фонда за икономическа устойчивост (март). Разработване на 

пакет документи, внасяне в МС и приемане на Протоколно решение № 15 на 

Министерския съвет от 10 април 2019 за одобряване на включването на България във 

Фонда на Инициативата за икономическа устойчивост на Европейската инвестиционна 

банка с принос от 200 000 евро; Координиране с Държавния департамент на САЩ на 

приоритетните направления за възможно сътрудничество в предстоящия 7-ми кръг на 

Програмата за предизвикателства пред нововъзникващите донори (Emerging Donors 

Challenge Program/EDCP); Разработване на пакет документи за приемане на ПМС за 

изплащане на 1.9 млн. лв. в изпълнение на Актуализираното общо споразумение (2019-

2023) по Механизма за бежанците в Турция ратифицирано от НС със закон (ДВ, бр. 101 

от 2018 г.); Подготовка на материали за   прегледа МФ-МВнР на разходите за доброволни 

приноси и за статутни членски вноски, произтичащи от членството на България в 

международни организации и инициативи, както и на разходите за официална помощ за 

развитие в изпълнение на т. 1.14 от РМС № 52/2019 г. 

- Продължи да бъде висящ проблемът с определянето на български представител и на 

неговия алтернат в Ръководния комитет на Механизма за бежанците в Турция, в 

изпълнение на Актуализираното общо споразумение (2019-2023) ратифицирано от НС 

със закон (ДВ, бр. 101 от 2018 г.). 

- Продължи да бъде висящ проблемът с определянето на български представител и на 

неговия алтернат в Борда на Спешния доверителен фонд на Европейския съюз за 

стабилност и справяне с първопричините за незаконната миграция и разселените лица в 

Африка в изпълнение на Споразумението за учредяване на фонда, ратифицирано от НС 

със закон (ДВ, бр. 34 от 2016 г.). 

- Продължи да бъде висящ проблемът с определянето на български представител и на 

неговия алтернат в Борда на Регионалния доверителен фонд на Европейския съюз в 

отговор на Сирийската криза в изпълнение на Споразумението за създаване на фонда, 

ратифицирано от НС със закон (ДВ, бр. 51 от 2016 г.). 

- Продължи да бъде висящ проблемът с определянето на българското представителство в 

Комитета на Инструмента за сътрудничество за развитие (DCI) и в други инструменти и 

фондове на ЕС за външна дейност. 

- Подготовка на материали за 1-то заседание на Смесената комисия за икономическо 

сътрудничество между България и Република Северна Македония в Скопие (6-7 март 

2019 г.) 

  

 

- В планирането, координирането, осъществяването, мониторинга и оценката на 

предоставяната помощ за развитие по многостранна и двустранна линия, особено в 

приоритетните географски направления - страните от Западните Балкани и Източното 

партньорство, следва да бъдат отчетени следните дейности: През май на Комисията за 

оценка на проектните предложения бяха представени 13 проектни предложения на обща 

стойност 1 093 564 лв. След 6 заседания Комисията оцени и предложи за одобрение 9 

проектни предложения на обща стойност 543 439 лв. за финансиране през 2019 год. 

Министърът одобри това финансиране по № 04-01-1222/15.07.2019.; Изготвяне на проект 

на Програма 1100.03.07 „Международно сътрудничество за развитие и хуманитарни 

въпроси“ по бюджетната прогноза на МВнР за периода 2020 – 2022 г. в съответствие със 
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Закона за публичните финанси; В диалог със задграничните представителства бяха 

определени приоритетните области и направления на помощта за развитие в страните 

партньори през 2020 г. Бяха разработени указания относно обявите в страните партньори 

за набиране на проектни предложения, които апликират за финансиране с ОПР  през 2020 

г.; Изготвяне и публикуване на Обявата** за кандидатстване на ПРБ и ВРБ с проекти за 

финансиране през 2020 г. по бюджетната програма 1100.03.07 в изпълнение на чл. 11 (1) 

от Вътрешните правила от 4/4/2019. Изработване и изпращане на разяснения на 

поставени въпроси от апликанти обявата и  комуникиране на тези разяснения до всички 

членове на МРГ „Политика на развитие“.  

 

Към полугодието на 2019 г. наблюдението върху алокираните и изплатени средства от 

бюджета за ОПР показва следните стойности: 

 

АЛОКИРАНИ И ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ПРОГРАМА 1100.03.07 - Н1 2019 Резюме 

 

Приоритетно 

направление 

Алокирани 

средства 

Изплатени средства % 

Западни Балкани 3 406 412,42 1 319 545,12 38,7 

Източно партньорство 1 678 961 612 996,00 36,5 

Африка и Азия 389 143 85 105 21,9 

Хуманитарна помощ 401 167 293 375 73,1 

Подкрепа за МО 35 000,00 
  

Адимнистративни 

разходи до 5% 

 
13 101,88 

 

ВСИЧКО 5 910 683,42 2 324 123 39,3 

 

 

Изплатените средства са 39.3% от алокираните или 38,7% от общия бюджет по ОПР за 2019. 

 

Планирането, координирането, мониторинга и контрола върху предоставяната 

хуманитарна помощ следва да бъдат отбелязани следните действия: 

- При отчитане на координираните действия на ЕС и ДЧЕС в РГ „Хуманитарна и 

продоволствена помощ“ към СЕС, беше изготвен на пакет документи за приемане на 

РМС № 285/2019 за предоставяне на 100 000 евро за справяне с кризата в Сирия и региона 

чрез Службата на ООН за координиране на хуманитарните дейности (OCHA) и на 50 000 

евро за справяне с хуманитарната криза в Йемен чрез Световната продоволствена 

програма (WFP). 

- За справяне с кризата в Сирия и региона по решение на министър Е. Захариева са 

предвидени още 50 000 евро хуманитарна помощ. Водят се сложни преговори с  Фонда 

на ООН по населението (UNFPA) по проект на споразумение, по-специално по 

цялостните параметри на програмата с обща стойност 500 000 щ.дол., по клаузите за 

въвеждането на съгласие от България при изразходването на оставащите средства и за 

                                                           
**    Публикувана на уеб-сайта на МВнР на адрес 

https://www.mfa.bg/upload/40062/ОБЯВА%20НАСОКИ%20ЗА%20КАНДИДАТСТВАНЕ%20НА%20ПРБ%

20И%20ВРБ%202020%20D-1-1.docx  

https://www.mfa.bg/upload/40062/ОБЯВА%20НАСОКИ%20ЗА%20КАНДИДАТСТВАНЕ%20НА%20ПРБ%20И%20ВРБ%202020%20D-1-1.docx
https://www.mfa.bg/upload/40062/ОБЯВА%20НАСОКИ%20ЗА%20КАНДИДАТСТВАНЕ%20НА%20ПРБ%20И%20ВРБ%202020%20D-1-1.docx
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%-тен дял на разходите за администриране на донорския принос.   Финализираното 

споразумение следва да бъде внесено за одобрение от Министерския съвет. 

- Беше обърнато внимание върху съобщенията на световни информационни агенции за 

много сериозни нередности в Агенцията на ООН за палестинските бежанци (UNRWA), 

докладвани на ГС на ООН от Службата за вътрешен надзор на ООН (Office of Internal 

Oversight Services /OIOS). Проблемът ще продължава да бъде наблюдаван, предвид 

решенията на Нидерландия, Швейцария и Белгия да замразят своите приноси за тази 

агенция.  

 

 

За повишаване на публичността и видимостта на Българската помощ за развитие в 

страните-партньори, и за популяризиране на политиката на сътрудничество за развитие сред 

българската общественост следва да бъдат отбелязани: 

- Разработване на профила на България в OECD Development Co-operation Report 2019; 

- Продължи разработването на предназначения за публикуване Годишен отчет за 

предоставената българска ОПР през 2018 в изпълнение на ПМС № 234/2011.   

 

 

В изготвянето и предоставяне на отчети за предоставената ОПР пред националните 

институции и ОИСР следва да бъдат посочени следните дейности: 

- На базата на предоставената от всички ведомства информация, бе изготвен и предоставен  

в срок на ОИСР консолидиран доклад  за предоставената от България официална помощ 

за развитие за 2018 г.  

Предоставената от България ОПР през 2018 г. възлиза на обща стойност 113,5 млн. лева, което 

представлява ок. 0,11% от БНД. От тази сума най-големият дял от 85,40 млн. лева България е 

внесла във външните финансови инструменти и фондове на Европейския съюз.  

Следващата по големина позиция – 7,74 млн. лева., са внесените средства към международни 

финансови институции като Групата на Световната банка и Черноморската банка за търговия и 

развитие.  

На трето място идват средствата в размер на 1.81 млн. лева., внесени в международни 

организации като ООН и нейните агенции,  Световната здравна организация, Международната 

организация по труда и др.  

За двустранно сътрудничество България е предоставила 16,15 млн. лева, от които 4,44 млн. 

лева за финансиране на проекти за изграждане на административен капацитет и социално 

значима инфраструктура в страните от Западните Балкани, Черноморския регион и Ирак.  

България е предоставила и 11,66 млн. лева хуманитарна помощ, от които 7,62 млн. лева са 

били за издръжка на бежанците в България, 2,54 млн. лева принос към Механизма на ЕС за 

бежанците в Турция,  както и други приноси за справяне с хуманитарните кризи в Сирия, Ирак, 

Афганистан и Йемен.  

 

- Изготвяне на Годишен отчет за изпълнението на Програма № 1100.03.07 „Международно 

сътрудничество за развитие и хуманитарни въпроси“ от Закона за държавния бюджет за 

2018 г. През 2018 г. са изразходвани 5.8 млн. /6 млн. лв. от бюджета за ОПР на МВнР. 

По този начин е регистрирано най-високото ниво на усвояване след 1/1/2015 год., когато 
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в съответствие с чл. 10, ал. 4 от Закона за държавния бюджет тези средства са преместени 

от централния бюджет в бюджета на МВнР.  

- Разпространяване на съобщение до Междуведомствената работна група „Политика на 

развитие“ и до задграничните представителства за новата платформа EU Aid Explorer, 

съдържаща данни за помощта за развитие, предоставяна от ЕС, доверителните фондове 

на ЕС, Европейската инвестиционна банка и 28-те ДЧЕС в периода от 2007 г. насам. 

- Разпространяване на съобщение до Междуведомствената работна група „Политика на 

развитие“ с финализираните данни на Европейската комисия за българските средства по 

ОПР в Общия бюджет на ЕС за 2018 г. на обща стойност € 40.77 млн.  

- Включване в платформата на Комитета по помощта за развитие/ОИСР OECD SDG 

Tracker за проследяване на изпълнението на Целите за устойчиво развитие от Програма 

2030 на ООН. 

- Изготвяне на отговор на въпрос от народния представител  Н. Вигенин относно 

предоставената през 2018 г. официална помощ за развитие и приоритетите през 2019 г. 

 

При развитието на нормативната база за осъществяването на  сътрудничеството за развитие 

и предоставянето на хуманитарна помощ следва да бъдат посочени – освен актовете на 

Министерския съвет и проектозакона за ратификация от НС, следните специфични дейности: 

- Разработване и издаване на Зап. № 95-00-283/4.4.2019 на министъра за утвърждаване на 

Вътрешните правила за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ като ОПР, за изпълнение на проекти и за доброволни вноски към международни 

организации; 

- Разработване и издаване на Зап. № 95-00-372/17.5.2019 на министъра за назначаване и 

указания за работата на Комисията за оценка на проектните предложения за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ като ОПР. 

 

Като друг аспект в развитието на административния капацитет по осъществяването на  

сътрудничеството за развитие и предоставянето на хуманитарна помощ може да бъде 

проследено обучението на 9-членния персонал, непосредствено зает в Програмата:  

- участие на един служител в обучение на Института за публична администрация по 

модула „Разработване и прилагане на публични политики“; 

- участие на един служител в семинар по споделяне на опита в Организацията за 

икономическо сътрудничество (ОИСР) – роля, принципи, процес на приемане в 

членство; 

- участие на един служител в модула по Мениджърски умения в ДИ по проект № 

BG05SFOP001-2.004-0005 „Провеждане на обучения на служители от централната 

администрация за придобиване на ключови умения и компетентности в контекста  на 

ЕС“, ко-финансиран от ЕС. 

- пренасочване на един служител към изпълнение на Програма 1100.03.03 в МВнР в 

съответствие с Указ № 38/28.2.2019 на президента на Републиката.  

 

Може да се направи заключението, че през I-то шестмесечие не беше реализиран достатъчен 

напредък в обучението на недостатъчния персонал. 
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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 

 

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 6 008 

     Персонал 0 0 0 

     Издръжка 160 000 160 000 6 008 

     Капиталови разходи 0 0 0 

1 Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ: 160 000 160 000 6 008 

     Персонал   0 0 

     Издръжка 160 000 160 000 6 008 

     Капиталови разходи   0 0 

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

     Персонал       

     Издръжка       

     Капиталови разходи       

ІІ. Администрирани разходни параграфи по бюджета  6 000 000 5 841 395 1 510 465 

  1. Официална помощ за развитие и хуманитарна помощ 6 000 000 5 841 395 1 510 465 

          

ІІІ. 
Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за 

средства от ЕС 
0 0 0 

          

  Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.): 6 000 000 5 841 395 1 510 465 

          

  Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.): 6 000 000 5 841 395 1 510 465 

          

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 6 160 000 6 001 395 1 516 473 

  Численост на щатния персонал       

  Численост на извънщатния персонал       

X
Калин Анастасов

 

 


