
1 | Стр. 
 

 

БЪЛГАРСКO СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА 

РАЗВИТИЕ 
ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2018 

 

  



2 | Стр. 
 

 БЪЛГАРСКO СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА РАЗВИТИЕ 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Министерство на Външните Работи на Р. България 

Дирекция “ООН и Сътрудничество за развитие” 

 



3 | Стр. 
 

СЪДЪРЖАНИЕ 

Българско сътрудничество за развитие    3  

Цели и приоритети на българското сътрудничество за развитие през 2018 г.   6 

Принципи и инструменти на българското сътрудничество за развитие  8 

Двустранна помощ за развитие   9 

Българска помощ за развитие по приоритетни  страни 

 Република Северна Македония   10                                       

 Сърбия  13 

 Босна и Херцеговина 16 

 Албания 18 

 Армения 19 

 Грузия 21 

 Молдова 22 

 Украйна 24 

Регионални проекти 26 

Хуманитарна помощ 27 

Многостранна помощ за развитие 33-42 

 Доброволни вноски към международни организации със средства за ОПР и хуманитарна помощ  33-38 

 Целеви вноски по програми и/или основен бюджет на международни организации 39-41 

 Задължителни вноски към международните организации, по силата на членството на България  в тях, които се отчитат 
изцяло/частично от ОИСР като ОПР 42                                                                                                                                                              

Aнекс I 43-50 



4 | Стр. 
 

 

 

БЪЛГАРСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА РАЗВИТИЕ 

Политиката на сътрудничество за развитие е неразделна част от външната политика на Република 
България. Тя се определя и осъществява в съответствие с общата политика на ЕС в областите на 
сътрудничеството за развитие и хуманитарната помощ и има за цел: 

 да подпомага устойчивото развитие в икономическо и социално отношение, както и в областта на 
опазването на околната среда и устойчивото управление на природни ресурси в страните партньори, 
с оглед на осъществяване на „Целите за устойчиво развитие“ от Програмата на ООН за устойчиво 
развитие до 2030 г.; 

 да способства за утвърждаването на правата на човека и принципите на международното право, 
опазването на мира и укрепването на международната сигурност, доброто управление и 
демокрацията, насърчаването на равенството между половете, утвърждаването на правовата 
държава, насърчаването на солидарност и справедливост; 

 да насърчава доброто глобално управление и интеграцията на всички държави в световната 
икономика. 

С Постановление на Министерски съвет 234/01.08.2011 г. се определят целите и принципите на 
сътрудничеството за развитие и хуманитарната помощ, органите по ръководство, планиране, 
осъществяване и наблюдение и техните функции, начините на осъществяване на българското участие в 
международното сътрудничество за развитие и хуманитарната помощ по двустранна и многостранна 
линия. 
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ЦЕЛИТЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ООН
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В приоритетните страни от Западните Балкани и от Източното 

партньорство през 2018 г. са финансирани проекти на обща стойност          

3 580 588 лв.  

През 2018 г. са изразходвани 5.8 млн. лв. от бюджета от 6 млн. лв. за ОПР на 

МВнР. 

Извършената през 2018 г. работа в областта на политиката на развитие затвърди ролята на България като 
стабилен партньор и позволи на заетите по тази линия наши посолствата да участват дейно в 
координацията с  местните национални и общински власти в страните партньори.  

Изпълнените през 2018 г. проекти са насочени към: експертно-технически капацитет и изграждането на 
социално значима инфраструктура; защитата на правата на човека; повишаване на качеството на 
образованието; устойчиво управление в областта на земеделието и храните; подкрепа на по-качествено 
здравеопазване; защита на културното многообразие; изграждане на капацитет в подкрепа на сигурността 
и развитието.  

Цели и приоритети на българското сътрудничество за развитие през 2018 г.  

 

Целите на българското правителство в областта 
на сътрудничество за развитие се вписват в 
рамките на тези на Европейския съюз /ЕС/ и на 
Организацията на обединените нации /ООН/. 
Същевременно отразяват и българските 
национални приоритети. 

Оказваната от България ОПР отчита целите, 
залегнали в достиженията на правото на ЕС в тази 
област – борба с бедността в развиващите се 
страни, укрепване на социалното и устойчивото 
развитие в развиващите се страни, и 
икономическа интеграция на развиващите се 
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страни в световната икономика. В политиката за 
развитие бедността се определя като 
многостранен проблем, чието преодоляване 
изисква подкрепа на доброто управление, защита 
на правата на човека, развитие на социалната, 
образователната и икономическата сфери, както и 
осигуряване на устойчиво развитие.  

През 2005 г. европейските лидери приеха 
Европейския консенсус по развитието, който 
очертава основните приоритети и ангажименти на 
ЕС по отношение на развиващите се страни, а 
през 2007 г. – Европейския консенсус за 
хуманитарната помощ, който определя 
принципите на действие на ЕС в отговор на 
хуманитарни кризи. Политиките на България в 
областта на сътрудничество за развитие и 
хуманитарното подпомагане са в съзвучие с двата 
документа. 

Българската ОПР е съобразена също с 
договорените на световно равнище ангажименти 
по изпълнение на Целите за устойчивото развитие 
/ЦУР/. Те бяха приети с Програмата за устойчиво 
развитие 2030 през септември 2015 г. по време на 
Срещата на върха по устойчивото развитие в Ню 
Йорк от държавите членки на ООН. Въпреки че не 
са правно обвързващи, 17-те ЦУР имат 
универсален характер, приложими са за всички 
страни и предполагат поемане на политически 
ангажимент за борба с бедността и неравенствата 

и осигуряване на достоен живот за всеки. ЦУР 
поставят ударение върху правозащитния подход, 
обхващащ всички човешки права, социалното 
включване, изграждането на мирни и 
демократични общества, грижата за уязвимите 
слоеве от населението, опазването на околната 
среда, подобряването на здравеопазването и 
образованието.  

Помощта за развитие на България отразява 
географските външнополитически приоритети, 
почиващи на традиционните ни исторически, 
икономически и културни връзки, географската 
близост със страните партньори, както и тяхната 
политическа воля за сътрудничество.  

 

Географски  

 

Западни Балкани 
Черноморски 

регион 

Сътрудничество 
с най-слабо 

развитите страни 

Близък изток и 
Северна Африка 
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Тематичните и секторните направления на 
помощта са съобразени с нуждите на 
партньорите, с наличния опит, експертиза и 
ресурси от българска страна, както и с 
досегашното сътрудничество по линия на 
политиката за развитие. 

Секторни 

  

 

Тематични 

 

С предоставянето на ОПР в изброените, 
географски, секторни и тематични области 
България има възможност да участва дейно в 
усилията на международната общност за 
изпълнение на Програмата за устойчиво развитие 
2030. 

 

Опазване на околната 
среда 

Повишаване на 
качеството на 
образованието 

Разширяване на 
взаимната търговия и 

инвестиционна дейност 

Устойчиво управление в 
областта на земеделието 

и храните 

Защита на културното 
многообразие

Сексуалното и 
репродуктивно здраве

Защита на правата на 
човека 

Подкрепа за демократични 
и отговорни институции 

Миграция и развитие 
Изграждане на капацитет в 
подкрепа на сигурността и 

развитието 
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Принципи и инструменти на българското сътрудничество за развитие 

Съгласно международно установените стандарти и критерии, българската помощ за развитие и 
хуманитарна помощ се предоставя при изпълнение на следните приоритети и изисквания: 

 ключовия принцип на ефективност, одобрен на международно равнище – целта е да се постигнат 
възможно най-добри резултати, използвайки наличните ресурси; 

 принцип на прозрачност при отпускане на помощта: предоставянето на публична информация за 
помощта и за изразходваните суми има за цел да позволи на данъкоплатците да следят за 
полезността й; 

 съгласуваност на политиката в областта на развитието с външнополитическите приоритети на 
Република България и с външните дейности на ЕС; взаимна допълняемост на българската политика 
в областта на развитието с тази на ЕС и на другите държави членки;  прилагане, където е подходящо, 
принципа на съвместно програмиране както с други държави членки, така и с институции на ЕС. 

 интегриран подход при предоставяне на помощ с цел повишаване на ефективността от нея; 

 съобразяване с приоритетите на страните-получатели; решенията за конкретния тип помощ ще се 
взима в тесни консултации и партньорство със страните-получатели; 

 засилване на взаимовръзката между хуманитарната помощ и помощта за развитие; 

 еднакво третиране, без дискриминация по отношение на пол, раса, националност, етническа и/или 
религиозна принадлежност, възраст, увреждания, сексуална ориентация, здравно състояние и др.; 

 съсредоточаване на помощта върху ограничен кръг партньори и области на действие за постигане 
на по-голям и по-осезаем ефект; 

 отпускане на последваща помощ въз основа на оценка на показаните резултатите от страните 
партньори повече осъществени подобни проекти; 

 съобразяване с критериите за оценка и ефективност, разработени от Организацията за 
икономическо сътрудничество и развитие /ОИСР/ и с добрите международни практики; 

 сътрудничество при изпълнение на програми и проекти с НПО, частния бизнес, академичните среди 
и други заинтересовани обществени групи;  

 равнопоставеност на половете при осъществяване на политиката на развитие. 
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Българската помощ за развитие и хуманитарна помощ се предоставя чрез многостранно и двустранно 
сътрудничество.  С участието си в съвместното програмиране на сътрудничеството за развитие в рамките 
на Европейския  съюз, както и с партньори измежду другите държавите донори, България работи за по-
голяма ефективност на предоставените помощ за развитие и хуманитарна помощ, и за допълняемост на 
усилията на донорите. 

 

ДВУСТРАННА ПОМОЩ ЗА РАЗВИТИЕ 

I. ЗАПАДНИ БАЛКАНИ 

Страните от Западните Балкани са един от приоритетните географски 

райони, към които е насочена българската политика за сътрудничеството за 

развитие, което е залегнало в приетата от Министерския съвет Средносрочна 

програма за помощ за развитие и хуманитарна помощ за периода 2016-2019 г. 

През 2018 г. от бюджета на МВнР са финансирани 67 проекта. 

Република Северна Македония 

През 2018г. България стартира общо 8 проекта на 
стойност  898 095 лв. в Република Северна 
Македония (РСМ).  България следва политика на 
добросъседски и приятелски отношения и 

                                                      
1  На 15 януари 1992 г. България е първата страна, признала официално Република Северна Македония под тогавашното ѝ 
конституционно име – Република Македония. Неизменно условие, от българска страна, за европейската интеграция на страната остава 
изпълнението на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество, подписан на 1 август 2017 г. в гр.Скопие. 

всестранно сътрудничество с РСМ като 
независима и суверенна държава. Страната ни 
подкрепя политическите, социалните и 
икономическите процеси в РСМ от 1992 г. насам1: 
въпреки постигнатите положителни промени през 
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последните години, страната все още е изправена 
пред значителни предизвикателства. 

Важността на РСМ във външнополитически план 
се отразява и във водещото място, което тя заема 
в българската политика за предоставяне на 
официална помощ за развитие. В този смисъл, 
през 2018 г. трите проекта с най-големи стойности 
са реализирани именно в югозападната ни 
съседка.  

Всички осем изпълнени проекта през 2018 г. в 
РСМ са селектирани и одобрени в пълно 
съответствие със заложените в Средносрочната 
програма за помощ за развитие и хуманитарна 
помощ за периода 2016-2019 г. приоритети:  

 защита на правата на човека: основните 
усилия са насочени към социализиране на 
маргинализирани и уязвими социални групи 
като деца с увреждания и/или забавяне в 
развитието;  

 постигане на качествено, всеобхватно и 
модерно образование посредством редица 
проекти по реконструкция и рехабилитация 
на училищни сгради и детски градини;  

 качествено здравеопазване; 

 защита на културното многообразие. 

Проектите на обща стойност от 898 095 лева 
допринасят за повишаване на авторитета на 
страната ни като международен донор и 

видимостта на българска помощ за развитие в 
РСМ като успешно надграждат резултатите от 
вече реализирани такива, създават условия за 
устойчивост и адресират обществено значими 
области на развитие, с акцент върху местните 
общности. Изпълнители и бенефициенти на 
българската помощ за развитие споделят общо 
мнение, че проектите отговарят на приоритетите 
на населените места и общини, в които се 
реализират, и изразяват задоволство и 
благодарност за оказаната помощ от българската 
държава. 

През изминалата година сътрудничеството за 
развитие се утвърди като една от най-важните 
външнополитически дейности на България, която 
осигурява реалното ни присъствие в страните от 
Западните Балкани и, по-конкретно, в РСМ. 
Реализираните проекти в югозападната ни 
съседка съдействат за укрепване на двустранните 
отношения и задълбочаване на партньорството 
между двете страни в политически, икономически, 
социален и културен план, а също така може да се 
разглежда като доказателство за способността и 
готовността на страната ни да участва активно в 
инициативите за развитие на Балканския регион. 

Най-големи проекти: 
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Проект: „Многофункционален социален център в община Струмица“ 

Бенефициент: Община Струмица 

Стойност: 270 000лв. 
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Сърбия 

Предоставената от Република България 
безвъзмездна финансова помощ, българската 
страна разглежда като пореден знак за 
подкрепата на страната за европейската 
интеграция на Сърбия.  

През 2018 г. общата стойност на финансовата 
помощ, отпусната за проекти в Сърбия, възлиза на 
40% от общия размер на ОПР, отпускана от Р 
България през същата година. Реализирани са 
общо 22 проекта на стойност 1 020 522 лева. 

Цели на изпълняваните в Р Сърбия проекти: 

 укрепване механизмите за защита правата на 
човека, подобряване на ситуацията с правата 
на малцинствата и уязвими групи от 
населението в Сърбия;  

 подкрепа за европейската перспектива на 
Сърбия и провеждането на респективните 
административни реформите; 

 изграждане на политиката на Сърбия в 
областта на кохезията и преговорна гл.22; 

 регионалната политика на Сърбия в 
светлината на кохезионната политика и 
бъдещето регионално деление на страната 

 подкрепа за изграждане капацитета на 
държавната администрация – Скупщината на 
Сърбия и новосъздаденото Министерство на 
европейската интеграция, Регионалната 

Проект: „Енергийна ефективност“ 

Бенефициент: ОУ „Димитър Миладинов“, 

РСМ 

Стойност: 270 000лв. 

 



14 | Стр. 
 

Агенция за развитие на Източна Сърбия и 
останалите регионални сръбски агенции, 
независимите органи като Службата на 
Омбудсмана; 

 насърчаване икономическото развитие на най-
изостаналите райони в Сърбия, включително 
Източна Сърбия.  

Паралелно имплементирани задачи на отпусканата от 
Р България ОПР в Р Сърбия: 

 подпомагане икономическото развитие и 
малкия бизнес в регионите на Сърбия, които са 
под средното за страната равнище,  

 Подкрепа в областта на селското стопанство, 
транспорта и туризма в тези райони, 

 Подпомагане защитата и насърчаването на 
правата на човека, съгласно критериите на ЕС, 
международните конвенции и вътрешното 
право, 

 Реализиране принос на България в подкрепа на 
Сърбия за хармонизиране националното право 
с европейското законодателство в контекста на 
преговорите на страната за присъединяване 
към ЕС, 

 Принос за подобряване на междуетническите 
отношения в Сърбия, предотвратяване на 
етнически конфликти, изграждане на доверие, 
превенция и решение на конфликти, 

 Засилване на европейската перспектива в 
сферата на образованието и изграждането на 
капацитета на образователните институции на 
Сърбия за участие в проекти за международно 

сътрудничество с държави от ЕС в сферата на 
мобилността; 

 Укрепване демократичните принципи и 
върховенството на закона, както и прилагането 
на добрите управленски практики чрез 
насърчаване гражданското общество към 
участие в процеса на мониторинг на 
държавните и обществени институции и 
разширяване участието на младите хора в 
процеса на взимането на решения за 
развитието на местните общности; 

 Разширяване информационната кампания 
относно дейността на ЕС в Сърбия и 
осъзнаването сред сръбските граждани на 
значимостта на процеса на европейска 
интеграция и на положението на националните 
малцинства в Сърбия; 

 Съхраняване свободата и независимостта на 
медиите в Сърбия и подобряване на медийния 
плурализъм и на неговата роля за обществото 
чрез развитие на професионалния капацитет на 
журналистите в Сърбия, 

 Формулиране и прилагане на адекватно на 
международните критерии медийно 
законодателство и среда за развитие на 
медиите; 

 Защита и подкрепа за свободата на изразяване 
и за свободата на медиите и подобряване 
качеството на работа на членуващите медии и 
организации. 
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Проект: „Детска олимпийска ваканция 

Босилеград 2018г.”, Босилеград , 

Сърбия 

Бенефициент: Олимпийски клуб и 

КИЦ „Босилеград“ 

Стойност: 49986 лева 

 

Проект: „ Създаване на система за 

продължително и устойчиво 

подобряване на процесите на работа в 

Администрацията на Народната 

скупщина“. Белград, Сърбия 

Бенефициент: Народна Скупщина 

Стойност: 70000 лева 
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Босна и Херцеговина 

През 2018 г. България стартира общо 13 проекта 
в Босня и Херцеговина (Бих) на стойност 244 142 
лева. Преобладаващ тематичен акцент на 
осъществените през 2018 г. в БиХ проекти са „най-
малките“, „младото поколение“ и „образованието“. 
Тези проекти подпомагат първия досег на най-
младите, на подрастващото поколение на БиХ, с 
Република България. Значимостта на проектите с 
такъв акцент е голяма, както и признателността 
към България и благодарността на децата, 
техните родители, учители и възпитатели.  

Предвид сложната система на административна 
организация и управление в БиХ, при 
реализирането на проектите на българската 
помощ за развитие. Ангажираността на общините 
дава полезна информация за реалните 
потребности и приоритетите в района, подпомага 
подбора на реципиентите, осигурява сигурност, 
законосъобразност и прозрачност на процедурите 
на подбор и реализиране на проектите. 

България отделя особено внимание на личните 
контакти с кметовете, представителите на 
общините, координаторите по проектите и 
конкретните реципиенти. Това дава висока степен 
на видимост на българската помощ за развитие, 
осигурява условия за разширяване на 
сътрудничеството, за нови контакти, респ. 
реализирането на нови проекти. Българската 

помощ за развитие е предпоставка за 
разширяване на проектите и включване на 
допълнително финансиране (съфинансиране) от 
общините и други донори за осъществяване на по-
мащабни проекти. Разширяването на 
сътрудничеството на базата на осъществените 
проекти предоставя също нови възможности за 
утвърждаване на положителния образ на 
България, включително за популяризиране на 
българската култура чрез организиране на 
спектакли, концерти, българско участие в 
кинофестивали, изложби и др. 

България се стреми към надграждане на 
постигнатото и приемственост в дейностите, което 
да доведе до повече видимост на българската 
ОПР, до нейното популяризиране и разширяване 
на базата на осъществените проекти, както и до 
утвърждаване на положителния образ и до 
нарастване на доверието към българската 
държава. 
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Проект: „Детство за всички“ 

Бенефициент: Община Езеро, БиХ 

Стойност:  40061 лева 
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Албания 

През 2018 г. стартира проект „Укрепване на 
капацитет на институцията на Омбудсмана на 
Република Албания“, Тирана, Албания, на 
стойност 58 675 лева, който се финансира от Р. 
България с ОПР. Целта на проекта е гражданите 
да бъдат по-добре запознати и информирани за 
правата си и механизмите за тяхната защита, 
както и провеждане на административни 
процедури за ефективност, прозрачност, 
отчетност и видимост на дейността на Службата 
на омбудсмана. За целта проекта се фокусира 
върху три сфери:  

1) разработване на стратегическия документ 
за планиране на целите и задачите на 
Омбудсмана; 

2) подобряване на системата за управление 
на гражданските жалби и сигнали, и  

3) изграждане на методология, която да следи 
за приемането и изпълнението на 
препоръките на Омбудсмана от публичната 
администрация. 

Институцията на Омбудсмана на Р. Албания е 
създаден през 1999 г., за да защити правата на 
човека и правата на гражданите от незаконни, 
неправомерни действия на органите на 
публичната администрация. През 2015 г. 

мандатът на Омбудсмана бе разширен, за да 
включи и насърчаването на правата на човека. В 
резултат на своя двоен мандат - защита и 
насърчаване на правата на човека от една страна; 
и наблюдение на публичната администрация - 
Омбудсмана е един от важните механизми за 
самокорекция в младата демокрация на Албания 
и следователно се разглежда като критичен 
демократичен инструмент за насърчаване на 
отчетността на публичния сектор. 

Демократичната реформа е от решаващо 
значение за спазването на върховенството на 
закона в Р. Албания и ефективността на 
Омбудсмана е важна стъпка към напредъка на 
страната. България съдейства за ефективен 
омбудсман на Р. Албания, чрез реализацията на 
проекта и следвайки добрите европейски 
практики. 
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II. ИЗТОЧНО ПАРТНЬОРСТВО 

Постигнати са положителни резултати, благодарение на отпусната от 

България досега ОПР за Черноморския регион.  

През 2018 г. най-голям проект за ЧМР е на стойност 176 000лв.  

Армения 

България започва да предоставя безвъзмездна 
финансова помощ за  Армения в края на 2017 г. 
Като страна от Черноморския регион и членка на 
инициативата Източно партньорство, Армения 
попада в кръга от страни, които, съгласно 
Средносрочната програма за помощ за развитие и 
хуманитарна помощ на Р България за периода 
2016-2019 г., могат да получават такава помощ. 
Българското председателство на Съвета на ЕС 
през първата половина на 2018 г. създаде особено 
благоприятна среда  за допълнителна видимост 
на стартиралите проекти.  

След назначаването на новото правителство на Н. 
Пашинян през януари 2019 г. принципите на 
правовата държава, доброто управление и 
борбата с корупцията бяха определени като 
приоритетни в отношенията на Армения с ЕС. 

Приоритетите на ЕС, заложени в прегледа на 
политиката за съседство от 2015 г. акцентират 
върху следните цели на отношенията с 
партньорите – стабилизация, диференциация и 
принадлежност: насърчаване на универсалните 
ценности (добро управление, демокрация, правов 
ред и човешки права); общи приоритети за 
развитие (икономическо развитие за 
стабилизация, измерение на сигурността, 
миграция и мобилност) и засилено регионално 
измерение. 

Сътрудничеството за развитие на Р България в Р 
Армения се ръководи от следните по-важни цели: 

 подпомагане на процеса на реформи, 
утвърждаването на правов ред и 
насърчаване на демократичните промени в 
страната; 
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 насърчаване на устойчиво социално-
икономическо развитие, добро управление и 
зачитане на правата на човека като фактори 
за по-голяма сигурност, стабилност и 
просперитет на Армения и региона; 

 повишаване на видимостта и авторитета на 
Р България като източник на демокрация и 
активна страна в реализирането на 
политиката на ЕС за съседство в Армения; 

 по-нататъшно задълбочаване и развитие на 
двустранните отношения и подпомагане 
дейността на организации, пряко свързани с 
популяризирането на българската култура, 
обичаи и традиции сред арменската 
общественост; 

 подпомагане на търговско-икономическия 
обмен и взаимноизгодното сътрудничество 
чрез улесняване и активизиране на 
деловите контакти и стимулиране на 
български инвестиции; 

 открояване на профила на България  като 
желан партньор и източник на добри 
практики и опит в областта на изграждането 
на административен капацитет (в хода на 
председателството на ЕС и след това - 
краткосрочна цел). 
През 2018г. България финансира общо 2 
проекта на стойност 39 089 лева. 
 
 
 

Проект: „Реформата в системата на детските грижи в 

Армения – уроците от българския опит“, 

изпълнител  УНИЦЕФ-Армения,  координирано с 

ресорните  български и арменски институции и НПО 

Проектът има за цел да предложи платформа за изучаване 

и усвояване на българския опит чрез  обмяна на 

информация, обучение и предоставяне на добри практики в 

рамките на взаимни визити и международна конференция. 

В рамките на проекта е създаден малък дом за 8-10 деца без 

родителска грижа в район Лори. В дома вече са настанени 8 

деца, които получават грижа, близка до семейната. Предвид 

на дадените положителни оценки за българския модел и 

неговата приложимост в арменски 

условия,  Министерството на труда и социалната политика 

на Армения е предвижда да включи този тип услуги в 

програмите и бюджета за следващата година, което ще 

позволи малкият дом да продължи  да функционира. С 

подкрепата на проекта България се утвърждава като страна, 

която е отбелязала съществен напредък и разполага с 

капацитет и добри практики в областта на алтернативната 

грижа, малките домове с грижа, близка до родителската, и 

децентрализираните услуги за деца в общността.                                  

        Стойност: 174 000 щ. д 

 



21 | Стр. 
 

Грузия 

България развива и разширява ползотворното си 
сътрудничество с Грузия, отражение на близките 
географски и културно-исторически връзки между 
двете държави. Сътрудничеството за развитие 
подкрепя постигането на основните приоритети и цели 
на външната ни политика по отношение на Грузия, 
свързани с успешното развитие на европейската и 
евроатлантическа интеграция, и устойчивото 
социално-икономическо развитие на страната. 

През 2018 г. в Грузия са финансирани 7 проекта на 
обща стойност 150 282,47 лв. в области като 
здравеопазване, образование, права на човека, 
подпомагане на националните институции в посока на 
европейската интеграция на страната. Изпълнените 
проекти през 2018 г. надграждат резултатите от вече 
реализирани такива и са в подкрепа на обществено 
значими области на развитие в съзвучие с 
приоритетите на грузинското правителство за 
развитието на регионите, повишаване качеството на 
образованието, реформата в детското правосъдие и 
др. 

В областта на защитата на правата на човека и 
свободите, сътрудничеството за развитие с Грузия е 
придобило устойчив характер чрез поредица от 
проекти за укрепване на административния капацитет 
на Службата на омбудсмана и нейните регионални 
офиси, както и чрез  проекти, свързани с подобряване 
на условията в затворите, изпълнени от водещи 
грузински правозащитни неправителствени 
организации. Целеви групи на голяма част от 

проектите са деца и младежи, включително, 
принадлежащи към уязвими групи, както и жени.  

Проект: Подкрепа за допълваща 

рехабилитация и ресоциализация в 

грузинските затвори“, Тбилиси 

Проектът спомага за бъдещата реализация и 

ресоциализация на излежаващите наказание 

жени. В рамките на проекта бе проведен  курс 

по грънчарство, за жени, излежаващи присъда 

„лишаване от свобода“. Проектът бе изпълнен 

от Центъра за права на човека. В рамките на 

проекта  20 затворници (включително лица с 

увреждания) получиха рехабилитация чрез 

арт-терапия. 

Стойност: 29 337 лв. 
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Молдова 

През 2018г. България финансира общо 6 инициативи 
на стойност 523 845 лева в Молдова. Фокусът на 
финансиране остава и понастоящем насочен 
предимно към подкрепа на най-слабо развитите части 
на страната, с приоритетни направления в 
повишаване качеството на образование, осигуряване 
на качествено здравеопазване и защита на културното 
многообразие, с основна цел подобряване на 
социално-икономическото развитие, намаляване на 
бедността и повишаване качеството на условията за 
живот и утвърждаване на доброто име и авторитет на 
Република България. 

През 2018 г. завърши успешно изпълнението на 
четири проекта, които се оценяват високо от цялата 
общност на населените места, а реализацията им 
допринася на практика за подобряване условията на 
живот на населението – в инфраструктурен, културен, 
здравен и социален аспект. Работещите и поддържани 
детски градини в с. Кортен, гимназиите в с. Стояновка 
и с. Горна Албота дават сигурност на родителите да 
живеят и да се прехранват по родните си места със 
знанието, че има къде да оставят децата си през 
работния ден. Подкрепата за образователните 
институции допринася за повишаване на качеството 
на образованието и запазване на културния и 
социален живот в тези села, както и за 
предотвратяване на тяхното обезлюдяване. 

В този смисъл проектите имат осезаем и потенциално 
дългосрочен резултат, което предопределя живия 
интерес към реализирането на нови проекти от страна 

на общността. Те имат потенциала да спомогнат за 
запазване на мултикултурната среда и за издигане на 
социално-икономическото и културно състояние на 
хората. Така например, в резултат на направеното 
финансиране в рамките на сътрудничеството за 
развитие бе предотвратено закриването на училище в 
с. Стояновка. В резултат на това са създадени 
необходимите условия за съхраняване на селото, като 
едновременно с това са привлечени ученици и от 
съседните села. Това окуражава и допълнителните 
частни или държавни инвестиции.  

През 2018 г. приключи първата фаза на проект 
„Изграждане на институционален капацитет на 
структура, занимаваща се с обучителна и публична 
дейност, към Министерството на външните работи и 
европейската интеграция (МВнРЕИ) на Р Молдова“, 
предназначен за административния и експертен 
персонал на новосъздадената структура към МВнРЕИ 
на Р Молдова. 

Целта на проекта е изграждане на административен, 
управленски, експертен, технически и информационен 
капацитет на структура, занимаваща се с обучителна 
и публична дейност, към МВнРЕИ на Р Молдова чрез 
обмен на експертиза, обучение на обучители, 
съорганизиране на публични прояви, осигуряване на 
материално-техническа база и информационно-
аналитични ресурси, което ще подпомогне Р Молдова 
по пътя й към реализирането на такава структура, 
чийто потенциал за усъвършенстване и развитие ще 
спомогне тя да заеме своето утвърдено място в 
партньорската мрежа от дипломатически школи и 
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институти в региона, следвайки съвременните 
европейски добри практики. 

 

Съвет на Европа, по линия на Плана за 
действие за Република Молдова. 

Планът e разработен като рамка за стратегическо 
сътрудничество в подкрепа на ключови 
национални реформи (законодателни и 
регулаторни рамки, институции и практики) в 
съответствие с европейските стандарти. 
Действията по Плана за Молдова са насочени към 
множество сектори, включително 
функционирането на демократичните институции, 
като се обръща специално внимание на 
конституционната реформа и изборите, борбата с 
корупцията, подкрепата за реформата в областта 
на правосъдието, помощта за националните 
институции за правата на човека, борбата с 
трафика на хора, свободата и плурализма на 
медиите, образованието за демократично 
гражданство, местната демокрация и 
децентрализация. С приноса си, България 
затвърди позицията си на надежден партньор на 
Република Молдова и оказва подкрепа за 
демократичното развитие и про-европейска 
ориентация на страната. 

 

 

 

 

Проект: „Програма за енергийна 
ефективност на сградата в ПУ Гимназия 

Иван Вазов“ 

Бенефициент: Гимназия Иван Вазов, с. 
Стояновка, Молдова 

Стойност: 159,355 лева 
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Украйна 

През 2018 г. България продължи 
сътрудничеството с Украйна, която е една от 
страните, дългогодишни бенефициенти на 
българската помощ за развитие, най-вече в 
областта на образованието. България финансира  
в Украйна общо 4 проекта на  стойност 82 751 
лева. 

Сключени бяха четири нови споразумения за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
в областта на сътрудничеството за развитие  с 
Лвовския национален университет „И. Франко”, 
Киевския национален университет „Тарас 
Шевченко”, Приморския регионален украинско-
български лицей и Городненското училище на 
Болградския районен съвет, Одеска област на 
обща стойност 213 851 лева. Чрез финансираните 
проекти бяха оборудвани кабинети за 
интерактивно езиково обучение в посочените 
учебни заведения, които бяха открити през 2018 г. 
Бенефициентите на помощта за развитие 
получиха компютърни конфигурации и програмни 
приложения, интерактивни дъски, прожектори и 
друга техника, свързани в системи за 
интерактивно езиково обучение.  

Реализираните инициативи бяха посрещнати 
изключително добре от украинската страна, като 
бе подчертана последователната българска 
подкрепа за Украйна в сферата на образованието. 
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При откриването на кабинета за интерактивно 
езиково обучение в Киевския национален 
университет „Тарас Шевченко”, ръководителите 
на университета благодариха за оборудвания с 
български средства кабинет и отбелязаха, че 
преди повече от хиляда години Украйна е  
 

 

 
 
получила от България азбука, а днес – 
възможност да изучава чуждестранни езици с 
помощта на модерното оборудване, предоставено 
по проектите. 
 

 

Проект : Оборудване на кабинет за интерактивно езиково обучение в Лвовския Национален 

университет "Ивано Франко" 

Бенефициент:  Национален университет "Ивано Франко" 

Стойност: 48349 лв. 
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III. РЕГИОНАЛНИ ПРОЕКТИ 

През 2018 г. България финансира два регионални проекта в областта на 

изграждане на административен капацитет  

Дипломатическият институт към министерството 
на външните работи на Р България проведе в 
София специализиран семинар по „Енергийна 
дипломация” за представители на държавите от 
Западните Балкани и Черноморско-Кавказкия 
регион“, в който участваха служители, заемащи 
младши дипломатически длъжности в държавната 
администрация (с ресор енергетика)  на 
държавите от Западните Балкани и Черноморско-
Кавказкия регион (Албания, Босна и Херцеговина, 
Косово, Р Македония, Сърбия, Черна гора, 
Армения, Грузия, Молдова и Украйна). 
Едноседмичната програма на семинара включи 
теми като перспективите на Енергийния съюз, 
енергийна сигурност, съвременната българска 
енергийна политика, преглед на значими 
енергийни проекти и други с участието на изявени 
български и чуждестранни лектори. 

Енергийната сфера е стратегически отрасъл и от 
изключителна важност е изграждането на 
конструктивен диалог между всички 
заинтересовани страни – правителствен, 
неправителствен, академичен и частен сектор. 

Затова форумът представлява платформа, чрез 
която участниците да изградят нужните 
професионални контакти с цел по-добра 
координация и специализация в сферата на 
енергетиката. Проектът е на стойност -  73 520 
лева.  

Националният статистически институт проведе 
два обучителни курса за повишаване на 
квалификацията в областта на статистиката на 24 
служители, заемащи младши длъжности в 
държавната администрация от статистическите 
офиси на Армения, Азербайджан, Беларус, 
Грузия, Молдова и Украйна и 18 експерти от 
статистическите офиси на Албания, Сърбия, 
Македония, Черна гора, Босна и Херцеговина и 
Косово. 

Обучението бе фокусирано върху статистическата 
теория, запознаване с конкретни статистически 
изследвания и консолидиране на статистически 
наблюдения в национални системи. Освен 
теоретична част бе проведено на практическо 
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обучение, съобразено със специфичния профил 
на участниците. 

1. Повишаване на квалификацията в областта 
на статистиката на служители , заемащи 
младши длъжности в държавната 
администрация от статистическите офиси 
на Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, 
Молдова и Украйна / Национален 
статистически институт - 109 365 лв. 

2. Обучение на експерти от Националните 
статистически офиси на Албания, Сърбия, 
Македония, Черна гора, Босна и 
Херцеговина и Косово” от Националния 
статистически институт - 51 718 лева. 

 

       
 

 

ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ 

 

Предоставеният през 2018 г. финансов принос за справяне с хуманитарните 

предизвикателства в Афганистан и в региона на Близкия изток и Северна 

Африка съответства на националните външнополитически приоритети на 

България и нуждите от хуманитарна помощ, в т.ч. намаляване на риска от 

миграционен натиск и борба с първопричините на нелегална миграция. 

 През 2018 година МВнР предостави 1 584 509 лева за преодоляване на 

хуманитарни кризи. 
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Предоставяне на хуманитарна помощ на страните от Близък Изток и Северна Африка 

По Програма 1100.03.07 България предостави хуманитарна помощ в размер на 1 584 509 лева за 
преодоляване на хуманитарните кризи в Афганистан, Йемен, Ирак и Сирия, за възстановяване на страните 
и за подобряване на положението на техните граждани.  

Направени бяха съответните доброволни приноси към бюджетите на Международната организация по 
миграция /МОМ/, Службата на Върховния комисар на ООН за бежанците /ВКБООН/, Международния 
комитет на Червения кръст /МКЧК/, Детския фонд на ООН /УНИЦЕФ/, Регионален доверителен фонд на 
Европейския съюз в отговор на Сирийската криза, Службата на ООН за координиране на хуманитарните 
дейности и Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци.  

Афганистан 

Сериозната хуманитарна ситуация в Афганистан продължи и през 2018 г. По данни на Европейската 

комисия, половината от афганистанското население –17 млн. души– живее в райони на конфликт; 13,5 

млн. афганистанци са засегнати от растящия недостиг на храна; 3,4 млн. са вътрешно разселени лица, а 

общо 10 млн. афганистанци са избягали от родината си. Нарастващият брой вътрешно разселени лица и 

значителни бежански потоци към съседните страни и региони доведе до засилване на усилията на 

международните организации и държавите-донори за стабилизиране и развитие на страната с цел 

постигането на благоприятни условия за завръщане на афганистанските мигранти и бежанци по родните 

им места.  

От началото на афганистанския възстановителен процес, България заявява дългосрочен ангажимент за 

подпомагане на сигурността, стабилизирането и развитието на Афганистан. 

През 2018 г. страната ни подкрепи дейността на МОМ в Афганистан за създаване на благоприятни условия 

за доброволното завръщане на мигранти, вътрешно разселени лица и бежанци. Принос на България бе 

отбелязан с благодарност от Организацията в годишния й доклад. 

По данни на МОМ, през 2018 г. Организацията е подпомогнала завръщането на 48 000 нелегални мигранти 
и 68 000 разселени лица в Афганистан. Средствата на донорите са били разпределени равномерно за:  
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(1) осигуряване на подслон и помощ за зимния период на завърнали се доброволно афганистански 
семейства;  

(2) парични средства за транспортни разходи по завръщането им по родните места;  

(3)осигуряване на специална закрила на завръщащи се афганистанци в уязвимо положение, а именно 
жени и непридружени деца-мигранти.  

Йемен 

Ситуацията в Йемен през 2018 г. е определена от ООН като най-тежката хуманитарна криза на 
съвременността: около две трети от населението на страната се нуждаят от спешна хуманитарна помощ, 
а над 8 млн. души са непосредствено заплашени от глад.  

Българската подкрепа за преодоляване на тежките хуманитарни предизвикателства  в Йемен бе насочена 
към най-уязвимите групи от населението - децата. Страната ни предостави принос за дейността на 
УНИЦЕФ, с който беше подпомогнато изпълнението на програми за подобряване положението на децата 
посредством осигуряване на достъп до здравеопазване, храна, вода и санитарни условия, образование и 
закрила. В доклада си за 2018 г. УНИЦЕФ изрази специална благодарност към донорите, сред които е и 
България (ДЧ от ЕС са общо осем). 

През последните две години УНИЦЕФ разшири мащаба и обхвата на програмите си в Йемен. Дейността 
на Детския фонд на ООН в страната –насочена към нарастващите нужди на населението като цяло и на 
децата и майките в частност– понастоящем е една от най-големите програми на Фонда. По данни на отчета 
за 2018 г. Механизмът за бързо реагиране е подпомогнал 18 000 семейства. Осигурен е достъп до основни 
хигиенни услуги на 331 414 вътрешно разселени лица. Близо 700 000 души са получили спешен достъп до 
вода, а други 71 000 – постоянен. Предприети са действия за изграждане на 20 нови училища в най-
засегнатите райони. През 2018 г. стойността на местните доставки е над 55 милиона щатски долара - 
увеличение с 10 милиона долара спрямо 2017 г., което определя значението на всяко дарение.  
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Ирак 

През 2018 г. 6,7 милиона иракчани (18% от цялото население) продължават да се борят с хуманитарните 
предизвикателства в страната. Недостатъчни обществени услуги, повишаването на нивото на бедност, 
забавянето на помирението в общността, липсата на възможности за препитание и политическото и 
социалното напрежение са сред причините иракските граждани да продължат да мигрират и търся 
убежище в съседни държави и региони.  

България се присъедини към усилията на  международната общност за подобряване на хуманитарната 
обстановка в Ирак, посредством принос за дейността на Международния комитет на Червения кръст 
(МКЧК). Подпомагането на апела за Ирак на МКЧК даде възможност да бъде достигнато до най-уязвимото 
население в Ирак и бе израз на ясната позиция на България за пълно съблюдаване на международното 
хуманитарно право и хуманитарните принципи при въоръжени конфликти.  

Операцията в Ирак е третата най-голяма операция на МКЧК, за която през 2018 г. са изразходвани 119,5 
милиона шв. фр. МКЧК оказа подкрепа на засегнатото от конфликтите население чрез предоставяне на 
храна и стоки от първа необходимост, подпомагане на достъпа до здравни грижи и подпомагане на 
ремонта или възстановяването на водните системи и здравни заведения; посещения в местата за 
задържане; подкрепа за здравни проекти на правителството; възстановяване на семейните връзки и 
събиране на разделени от конфликтите семейства. Конкретните дейности, за които са изразходвани 
средствата са: рехабилитация на 47 водоснабдителни системи, като 2,5 милиона души са се възползвали 
от подобрения достъп до безопасна питейна вода чрез; 340 000 души са получили пратки с храна и 275 
000 души домакински стоки; 120 000 души са получили парична помощ; 300 000 пациенти са получили 
грижи в 17 центъра за първично здравеопазване и две болници, подпомагани от МКЧК; 28 422 писмени и 
устни съобщения бяха обменени между членове на разделени семейства или между затворници и техните 
семейства; 54 000 задържани са посетени в 91 места за задържане, за да им се осигури адекватно лечение 
и условия на живот; 39 400 инвалиди са се възползвали от услугите за физическа рехабилитация в центъра 
на МКЧК в Ербил и в 15 други центрове, които той поддържа; изяснени са 1050 случая на изчезвания и са 
открити 5250 нови файла за търсене на изчезнали лица. 
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Сирия и региона 

Конфликтът в Сирия предизвика най-високото ниво преселване след Втората световна война. Почти пет 
милиона сирийци придобиват статут на бежанци и повече от шест милиона са вътрешно разселени лица. 
Преобладаващата част от тях, както на територията на Сирия, така и извън нея, продължават да разчитат 
на хуманитарна помощ за своето оцеляване. 

През 2018 г. България демонстрира ангажираност към усилията на международната общност за справяне 
с предизвикателствата на бежанската криза и осигуряването на безопасното и достойно завръщане на 
бежанците, тяхното реинтегриране и поминък в държавата на произход. Страната ни предостави финансов 
принос за дейностите на Върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН) в Сирия.  

С получените от донорите средства ВКБООН оказа подкрепа на около 55 хил. сирийски бежанци и търсещи 
убежище лица. По родните си места се завърнаха над 1,4 млн. вътрешно разселени и над 56 хил. бежанци. 
Бяха осигурени животоспасяваща помощ и поминък на бежанците и разселените лица и бе осъществена 
подготовка за посрещане на спешните нужди на спонтанно завръщащи се лица и за репатрирането на 
бежанци от съседни страни. ВКБООН, заедно със своите партньори, осигури предоставянето на подслон, 
извърши ремонтни дейности по възстановяване на разрушените училища и здравни пунктове, осигури 
мобилни екипи за здравна грижа, професионални обучения, безплатна правна помощ. С предоставените 
средства през 2018 г. ВКБООН достигна до 2,3 млн. души чрез 98 читалища, 26 сателитни центъра, 100 
мобилни единици и 2849 доброволци в 12 териториални подразделения в Сирия. 

За справяне с широкомащабната криза, в т.ч. безпрецедентен мигрантски приток, страната ни предостави 
също така средства към Регионалния доверителен фонд на ЕС в отговор на Сирийската криза (т.нар. фонд 
Мадад) и към Механизмът за бежанците в Турция. 

 Принос за Регионален доверителен фонд на Европейския съюз в отговор на сирийската криза 

Създаването на Регионален доверителен фонд на Европейския съюз в отговор на сирийската криза (т. 
нар. фонд Мадад) допринася за откриване на нови възможности за разширяване на многостранното 
сътрудничество, а също така подкрепя и общите усилия за осъществяване на политиката на ЕС на 
сътрудничество за развитие. Фондът покрива териториите на Сирия, Турция, Ливан, Йордания, Ирак, 
Египет и страните от Западните Балкани. 
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 Механизмът за бежанците в Турция 

В резултат на безпрецедентния мигрантски приток вследствие на конфликтите в Сирия и Ирак, Турция 
приютява най-големия брой бежанци и мигранти в света2. Създаден през 2015 г., Механизмът за 
бежанците в Турция е ясно свидетелство за ангажимента на ЕС за подпомагане на бежанците на 
територията на южната ни съседка, предоставяйки финансов ресурс за успешната реализация на спешна 
хуманитарна помощ, осигуряване на достъп до образование, предоставяне на качествени здравни и други 
услуги. 

Подпомагане на палестинските бежанци 

България осъществи доброволен финансов принос в отговор на извънредния апел на Агенцията на ООН 
за подпомагане на палестинските бежанци във връзка с кризата в Сирия и региона (насочен към 
палестински бежанци, подложени на постоянно и повтарящо се разселване в Сирия), както и в отговор на 
извънредния апел във връзка с окупираните палестински територии (насочен към приоритетни 
хуманитарни нужди на палестински бежанци в Газа и Западния бряг). Агенцията на ООН за подпомагане 
на палестинските бежанци, подкрепя ежедневното оцеляване на около пет милиона души в ивицата Газа, 
Западния бряг, Сирия, Ливан и Йордания, за голяма част от които се явява единствен източник за 
физическо оцеляване като предоставя финансова помощ, здравни услуги, образование, поддръжка на 
инфраструктурата на бежанските лагери. В контекста на продължаващ конфликт в Близкия Изток, дефицит 
във финансирането на агенцията крие риск от хуманитарна катастрофа, а и от трудно предвидима по 
мащаби бежанска вълна към Европа.  

Предоставяне на хуманитарна помощ на страните от Западните Балкани чрез международни 
организации  

България подкрепи усилията на държавите от Западните Балкани, в частност Република Северна 
Македония и Босна и Херцеговина, да се справят с предизвикателствата, свързани с миграционните и 
бежански потоци и разселените лица, посредством финансов принос (в размер на 10 000 евро) за 
съответните проекти на  Фонд „Мигранти и бежанци“ на Банката за развитие към Съвета на Европа. 
Предоставените средства бяха разходвани за подобряване на материалните и техническите условия за 

                                                      
2  Към февруари 2018 г., по линия на системата за временна закрила, на турска територия са регистрирани 3 506 532 души, сирийци 
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посрещане и настаняване на мигранти и бежанци в приемни и транзитни центрове в двете страни. Бе 
укрепен и административния капацитет на центровете и възможностите им за предоставяне на най-
необходими санитарни, медицински и социални грижи. 

Фонд „Мигранти и бежанци“ към Банката за развитие към Съвета на Европа е създаден през 2015 г. за да 
се подпомогнат европейските страни да се справят с проблемите, произтичащи от засилената миграция и 
значителните бежански потоци към Европа. Банката използва Фонда за да подпомогне създаването или 
подобряването, както и експлоатацията на приемни и транзитни центрове.  

 

МНОГОСТРАННА ПОМОЩ ЗА РАЗВИТИЕ 

  

ДОБРОВОЛНИ ВНОСКИ КЪМ МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ СЪС СРЕДСТВАТА 
ЗА ОФИЦИАЛНА ПОМОЩ ЗА РАЗВИТИЕ И ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ 

В контекста на наличните политически и хуманитарни кризи в съседни на нас 

региони, както и предвид необходимостта от оказване на активна подкрепа на 

европейската интеграция на страните от Западните Балкани, през 2018 г. бяха 

реализирани доброволни вноски към международни организации със средствата 

за официална помощ за развитие към следните международни организации. 

 Служба на Върховния комисар на ООН за бежанците и Служба на Върховния 

комисар по правата на човека по линия на защитата и гарантирането на 

правата на човека, посредством нецелева вноска към основния бюджет на 

организацията. 
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Службата на Върховния комисар на ООН по правата на човека (СВКПЧ) 
 

На 12 октомври 2018 г., с внушаващо мнозинство 
от 180 гласа, България бе избрана за първи път за 
член на Съвета по правата на човека (СПЧ) на 
ООН. Членството в този единствен по рода си 
орган на ООН дава възможност на страната ни да 
влияе на световния дневен ред, да поставя и 
защитава въпроси от нейн интерес и да 
утвърждава добрия си имидж в международен 
план. Същевременно, членството предполага 
демонстриране на политически, практически, а 
така също и финансов ангажимент за принос към 
дейността на СВКПЧ като де-факто секретариат 
на СПЧ.  

Финансирането на дейността на СВКПЧ се 
основава предимно на доброволни вноски на 
държавите членки (58% от бюджета на Службата). 
Те имат важно значение от една страна като израз 
на стремежа на държавите-членки на ООН към 
постигането на възможно най-широка подкрепа в 
международен план за дейността на СВКПЧ и от 
друга - показват готовността им за сътрудничество 
със Службата. 

През 2018 г., СВКПЧ е осигурила съдействие на 10 
000 жертви на съвременни форми на робство и 
помощ за възстановяване на 40 000 жертви на 
изтезания в 78 държави; дадена е подкрепа за 
първоначално започване на работа на 88 лица от 

коренно население; организирани са 84 
посещения на мандатоносители на специални 
процедури в 59 държави, като са посетени над 2 
000 места за задържане; осигурена е работата на 
77-те местни офиса на СВКПЧ по света; 
подпомогнато е участието на делегации от шест 
малки островни държави в работата на ООН; 
приети са 85 резолюции, с участието на близо 2 
000 представители на НПО; подсигурено е 
включването на съветници по правата на човека в 
мироопазващите мисии на ООН по света; и др. За 
2018 г. Службата е отправила апел за 278.3 млн. 
щ. д., като е получила 187.1 млн. щ. д. доброволни 
приноси от 89 донори, сред които 63 държави. 

Предоставянето на доброволен финансов принос 
от страна на България следва да е 
последователно и систематично, като израз на 
ангажираност към цялостната дейност на ООН. То 
ще допринесе за по-доброто възприемане и 
лансиране на националните ни инициативи като 
членове на СПЧ и ще създаде благоприятна среда 
за кампанията на България за следващото й 
членството в Съвета в периода 2024-2026 г.  

Детски фонд на ООН (УНИЦЕФ) 

Основен стремеж на страната ни в 
международното сътрудничество за 
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преодоляване на сериозни хуманитарни кризи е 
хуманитарната помощ да достигне по ефективен и 
ефикасен начин до най-уязвимите представители 
на обществото, каквито са децата. Детският фонд 
на ООН (УНИЦЕФ) има доказана във времето и в 
редица кризисни хуманитарни ситуации роля за 
постигането на тази цел. 

България и УНИЦЕФ имат дългогодишно успешно 
партньорство на национално ниво и в 
международен план. От 2002 г. страната ни 
последователно участва във финансирането на 
дейността на Фонда с доброволни приноси, 
каквито приноси на държавите-членки единствено 
образуват бюджета на УНИЦЕФ. 

През 2018 г. благодарение на държавите-донори, 
Организацията е съдействала 27 млн. деца да 
серодят  в  болнично заведение , раздадени са 65, 
5 млн. ваксини,  осигурен е достъп до питейна 
вода на 43 млн. деца в извънредни ситуации, 
подкрепено е образованието на 12 млн. деца; 38 
млн. деца са получили парични помощи. 

Върховния комисариат на ООН за бежанците 
(ВКБООН) 

През 2018 г., България продължи 
последователната си финансова подкрепа за 
дейностите и програмите на ВКБООН 
посредством доброволна вноска в основния 
бюджет на Комисариата.  

ВКБООН участва активно в разрешаването на 
мащабни бежански кризи и осъществява дейности 
в кризисни ситуации, които имат пряко отражение 
върху бежанския поток към страната ни.  

В годишния отчет на ВКБООН се посочва, че 
нецелевият финансов принос на България е бил 
насочен към програмната дейност на ВКБООН в 
Близкия Изток и Северна Африка.  

През 2018 г. ВКБООН е оказал подкрепа на 15 
млн. лица – 2,7 млн. бежанци и 10, 1 млн. 
вътрешно разселени лица от региона. 
Мнозинството от тези лица са от Ирак, Сирия и 
Йемен. Дейността на ВКБООН е съсредоточена 
върху предоставянето на подслон и здравна грижа 
за бежанците и тяхното образование. Увеличена е 
с 30 %възможността за предоставяне на парична 
подкрепа. Подпомогна националните 
правителства в разработването на електронни 
биометрични системи за регистрация, 
благодарение на които са регистрирани 2.4 млн. 
лица в Близкия Изток. Отчита се увеличение на 
записаните в начални училища деца-бежанци. По 
линия на репатрирането и доброволното 
завръщане,  за да се завърнат по родните си 
места, са подпомогнати 210 950 сирийски бежанци 
и 1.4 млн. вътрешно разселени лица. 

Основен акцент в дейността на ВКБООН през 
2018 г. бе разработването на Глобален пакт за 
бежанците.  
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На национално ниво, ВКБООН оказа съдействие 
на българските власти в успешното провеждане 
на политиката за образование на децата- 
бежанци, идентифицирането на потенциални 
работодатели за интегрирането на бежанците на 
пазара на труда. 

Международен комитет на Червения кръст  

Статутът на Международния комитет на 
Червения кръст (МКЧК) предвижда дейностите по 
изпълнение на мандата му да се финансират 
изцяло от доброволни годишни вноски на 
държавите-страни по Женевските конвенции, от 
националните дружества на Червения кръст и 
Червения полумесец, както и от частни източници 
и международни институции. ЕС е един от 
основните донори на операциите на 
организацията, след САЩ и Обединеното 
кралство. 

МКЧК е най-голямата хуманитарна организация с 
водеща експертиза в областта на действия при 
хуманитарни кризи по време на конфликт, 
предоставяне на  хуманитарна помощ и 
отстояване принципите и целите на 
международното хуманитарно право. През 2018 г., 
организацията е подпомогнала пострадалото 
население и е отговорила на хуманитарни кризи в 
повече от 80 места по света, включително при 
повече от 30 активни въоръжени конфликта, в 
различни точки на света, в т. ч.  продължаващите 

конфликти в Близкия Изток и Африка. В момента, 
основните операции и апели на МКЧК са свързани 
с конфликтите и кризите в Йемен, Сирия, 
Мианмар, Либия, Ирак, Нигерия, Украйна, Южен 
Судан и други. МКЧК предоставя хуманитарно 
съдействие при стриктно спазване на принципите 
за безпристрастност, неутралност и 
независимост, което му дава несравним достъп до 
всички страни в конфликта и до население, 
нуждаещо се от закрила и съдействие. 

МКЧК е признат лидер в хуманитарния сектор със 
създадени силни партньорства с правителствата 
и донорската общност и се ползва с голямо 
доверие. Той е една от организациите, които 
разходват бюджета си по възможно най-
ефективния начин (около 90 % от акумулираните 
средства). Огромната част от бюджета на 
организацията отива за дейностите на терен.  

Предоставянето на финансова подкрепа от 
държавите, сред които България, даде 
възможност на МКЧК и през 2018 г. да достигне до 
най-уязвимото население в районите с активни 
въоръжени конфликти. Наред с това, чрез 
подпомагане на дейностите на организацията, 
страната ни участва в развитието и прилагането 
на международното хуманитарно право. 

Доброволен доверителен фонд за изпълнение 
на Договора за търговия с оръжие. 
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Предвид последователния ангажимент на 
България към Договора за търговия с оръжие, 
предоставянето на доброволен финансов принос 
бе възможност за демонстриране на 
ангажираност от наша страна с изпълнение на 
целите на договора, а именно стриктен контрол и 
спазване на международната правна уредба в 
областта на търговията с оръжия. Същевременно 
се подчертава и активната роля на страната ни в 
режима за експортен контрол по линия на 
Договора за търговия с оръжие и подпомогна за 
затвърждаването на облика й на отговорен 
износител на отбранителна продукция.  

Звено за подпомагане на изпълнението на 
Отавската конвенция за противопехотни мини. 

Подпомагането на дейността на Звеното за 
подпомагане на изпълнението на Отавската 
конвенцията за противопехотни мини на 
територията на страни, които са бенефициенти на 
официална помощ за развитие3, затвърди 
позицията на България като страна, която споделя 
адекватно поетия от международната общност 
ангажимент за забрана на ползването и 
превенция над складирането и трансфера на 
противопехотни мини.  

                                                      
3  Списък с бенефициенти на официална помощ за развитие се изготвя от Комитета по помощта за развитие към Организацията за 
икономическо сътрудничество за развитие. Актуалният списък е валиден за 2018-2020 г. и е достъпен онлайн на адрес: 
http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-
standards/DAC_List_ODA_Recipients2018to2020_flows_En.pdf. 

Предоставянето на доброволна финансова 
вноска подпомогна за подобряване на 
международния образ на България като отговорна 
страна по конвенцията, която цели постигане на 
универсализацията й и прекратяване на 
ползването и разпространението на оръжия с 
неизбирателно действие. В този смисъл, звеното 
за подпомагане на изпълнението на Отавската 
конвенция бе подпомогнато в своята ефективност 
и компетентност при изпълнението на целите на 
конвенцията и подпомагането на страните по 
конвенцията.  

Звено за подпомагане на изпълнението на 
Конвенцията за касетъчни боеприпаси. 

Съгласно взетото на конференцията-преглед по 
Конвенцията за касетъчни боеприпаси (ККБ) в 
Дубровник през 2015 г. решение за финансиране 
на Звеното за подпомагане на изпълнението й, 
страните по конвенцията следва да правят 
финансови приноси. България има ангажимент да 
унищожи или да осигури унищожаването на 
всички касетъчни боеприпаси под нейна 
юрисдикция или контрол до 31 октомври 2019 г., 
но досега не са предприети дейности по 

http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC_List_ODA_Recipients2018to2020_flows_En.pdf
http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC_List_ODA_Recipients2018to2020_flows_En.pdf
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унищожаването им.4 В този смисъл, 
предоставянето на финансова вноска към 
бюджета на конвенцията подчертава пред 
международната общност ангажимента на 
България към изпълнението на целите на 
Конвенцията и демонстрира нейната решимост да 
спази разпоредбите на чл. 1 от Конвенцията в 
определения за това срок.  

Необходимо е да се подчертае, че съществува 
пряка връзка между предоставянето на 
последните три доброволни вноски по линия на 
участие в международните усилия за постигане и 
гарантиране на траен мир, сигурност и стабилност 
и Целите за устойчиво развитие, с фокус 
основно върху Цел 16 (развитие на мирни и 
включващи общества), и по-специално Цел 16.4 
(намаляване на нелегалните потоци от оръжия до 
2030 г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛЕВИ ВНОСКИ ПО ПРОГРАМИ И/ИЛИ КЪМ ОСНОВНИЯ БЮДЖЕТА НА 
МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

                                                      
4 Предвид забавянето на дейностите по унищожаване на запасите от касетъчни боеприпаси (КБ) на Българската армия (БА) и 

невъзможността това да стане в определения срок, се наложи страната ни да поиска удължаване с 18 месеца на крайния срок за 
изпълнение на ангажиментите по Конвенцията. След проведените обсъждания на българското искане, Деветата среща на страните по 
Конвенцията по касетъчните боеприпаси отпусна на страната ни 12 допълнителни месеца (до октомври 2020 г.) за предоставянето на 
подробен план за изпълнение на проекта по унищожаване на КБ на БА. 
 



39 | Стр. 
 

Страната ни предостави целеви вноски към Централен фонд на ООН за реакции 

при спешни ситуации и Доверителен фонд, подпомагащ посредническата 

дейност на департамента на ООН по политически въпроси и мироизграждане, 

Европейският фонд за демокрация и Международната организация на 

франкофонията 

Централен фонд на ООН за реакции при 
спешни ситуации и Доверителен фонд, 
подпомагащ посредническата дейност на 
департамента на ООН по политически въпроси 
и мироизграждане, по линия на изграждането 
на капацитет в подкрепа на сигурността и 
развитието.  
 
Централния фонд на ООН за реакции при спешни 
ситуации е създаден с Резолюция 60/124 на 
Общото събрание на ООН от 15 декември 2005 г. 
Целта е чрез доброволни вноски да се осигурява 
финансова база за ранни действия и реакция на 
ООН при хуманитарни кризи с оглед: намаляване 
броя на жертвите; подобряване на бързината на 
реакцията; осигуряване на основни хуманитарни 

                                                      
5   Световната среща на върха по хуманитарните въпроси се проведе в Истанбул, Турция, в периода 23-24 май 2016 г. Срещата бе инициирана от 
Генералния секретар на ООН Бан Ки Мун и организирана от Службата на ООН за Координация на хуманитарните въпроси. Срещата на върха е най-мащабното 
международно хуманитарно събитие, чиято цел беше мобилизиране на подкрепа за конкретен набор от предложения за действия, насочени към изграждане 
на капацитет за реакция, постигане на устойчивост на уязвимите страни спрямо кризи и ефективен отговор на съвременните хуманитарни предизвикателства 
чрез предприемане на необходимите действия за премахване на страданията на милиони жени, мъже и деца, засегнати от въоръжени конфликти и бедствия. 

На срещата се събраха 9000 участници от 173 страни, включително 55 държавни и правителствени ръководители, стотици представители на 
частния сектор и хиляди представители на гражданското общество и неправителствени организации. 

нужди непосредствено след бедствие. През 
годините хуманитарното подпомагане при 
природни бедствия се утвърди като централен 
елемент в дейността на фонда, като постепенно в 
обхвата на дейността се включват и хуманитарни 
действия в случаи на военни конфликти. 
Предоставените от страната ни средства 
подкрепят реализирането на препоръките от 
Световната среща на върха по хуманитарните 
въпроси от 2016 г. 5. 
Посредством многогодишния призив през 2018 г. 
са набрани 35.6 милиона щатски долапа за 
дейността на Доверителния фонд, подпомагащ 
посредническата дейност на департамента на 
ООН по политически въпроси и мироизграждане. 
За изминалата година най-големи донори са били 
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Германия, Нидерландия, Норвегия, ОК, и Швеция. 
Със своя принос България се нарежда на 27-28 
място по размер на приноса, като през изминалата 
година страната ни изрично пожела приносът да 
бъде използван за посредническа дейност в 
страните от Западните Балкани. Дейността на 
Доверителния фонд спрямо Западните Балкани е 
съобразена с хоризонталните тематични 
направления, свързани с изпълнение на Целите 
на устойчиво развитие, в частност Цел 16 
„Насърчаване на мирни и приобщаващи 
общества, достъп до правосъдие и изграждане на 
ефективни, отчетни и приобщаващи институции” и 
прилагане на концепцията за постигане на 
устойчивост на мира.   
 
Европейски фонд за демокрация, по линия на 
страните от Западните Балкани. 
 
Заедно с другите държави-членки на ЕС България 
е страна-основателка на Европейския фонд за 
демокрация: политически инструмент на ЕС и 
държавите-членки за оказване на подкрепа за 
демократизация на държавите и обществата в 
обсега на Европейската политика за съседство.6 
Считано от 2018 г., Фондът разширява дейността 
си към страните от Западните Балкани.  

                                                      
6 Създаден въз основа на Заключенията на Съвет Външни работи от 20 юни 2011 г. и 1 декември 2011 г. и Декларацията от 20 декември 2011 г. за 
учредяване на Европейски фонд за демокрация. 

Страните от източното и южното измерение на 
европейската политика за съседство съвпадат с 
географските приоритети на българската 
политика за развитие, като оказването на 
подкрепа за добро управление, защита на правата 
на човека и изграждане на демократични 
институции е основна тематична област на тази 
политика. Използването на опита на страните от 
ЕС в преход към демокрация е основен принцип 
на Европейския фонд за демокрация, за 
осъществяването на който България може да 
бъде полезна със своя експертиза. С участието си 
в дейността на Фонда България допринася и за 
изпълнението на една от основополагащите Цели 
за устойчиво развитие, а именно цел 16 за 
насърчаване на мирни и приобщаващи общества 
за устойчиво развитие, осигуряване на достъп до 
правосъдие за всички и изграждане на ефективни, 
отговорни и приобщаващи институции на всички 
равнища. 
 
 
Международна организация на 
франкофонията 
Предоставяне на целева доброволна вноска по 
линия на Франкофонията към Университетската 
агенция на Франкофонията е продължение на 
утвърдена практика от 2014 г. насам, МВнР да 
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подпомага със средства за стипендии студенти, 
обучаващи се в магистърските програми във 
ФИАУ. За поредна година, студенти от Албания, 
Армения, Беларус, Босна и Херцеговина, Грузия, 
Република Северна Македония, Молдова, Сърбия 
и Украйна получиха най-високо качество на 
магистърско образование и дипломи от едни от 
най-престижните европейски университети на 
Франция и Белгия. От политическа гледна точка, 
този финансов ангажимент успя да потвърди, че 
страната ни е трайно обвързана с обучението по 
френски език на студенти от държави извън ЕС. 
От друга страна, изпълнението на проекта за 
втори младежки форум е пряка реализация на 
решенията на МОФ по приоритетен за 
организацията въпрос – младежта. 
Финансирането на втория младежки форум за 
Югоизточна Европа по превенция на 
радикализирането на младите хора, който се 
проведе в България, бе в контекста на 
инициативата на Генералния секретар на 
Франкофонията „Свободни заедно“ и във връзка с 
приетата от 16-ата Конференция на държавните 
ръководители на страните от МОФ Резолюция за 
превенция на радикализацията и насилствения 
екстремизъм, която призовава държавите към 
конкретни действия и образователни инициативи 
насочени към младите хора. Участници във 
форума бяха младежи от Албания, Армения, 

Република Македония, Косово, Молдова и др., 
избрани въз основа на предложените от тях теми 
за доклади и кръгли маси. Младежите работиха по 
групи и съставиха документ с набор от 
предложения за противодействие на 
радикализация (Livret de résolutions), 
предназначен за Генералния секретар на 
Франкофонията. 
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ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ВНОСКИ КЪМ МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПО СИЛАТА 
ЧЛЕНСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ В ТЯХ, КОИТО СЕ ОТЧИТАТ ИЗЦЯЛО/ЧАСТИЧНО ОТ ОИСР 

КАТО ОФИЦИАЛНА ПОМОЩ ЗА РАЗВИТИЕ 

 

1. Членски внос на България към Съвета на Европа (40% ОПР) 

2. Членски внос на България към ЮНЕСКО (60 % ОПР)
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Анекс I 

 

 

№ Име на проекта Държава основание

стойност в 

лева

1.

„Укрепване на европейското измерение в образованието и изграждането на 

капацитет на образователни институции от Сърбия за участие в 

международното сътрудничество”, Белград, Сърбия, на стойност 67 965 лева Сърбия РМС 771/14.12.2017 г 33,982.49

2. „Бъди проактивен” Белград, Сърбия, на стойност 68 356 лева Сърбия РМС 771/14.12.2017 г 34,177.99

3.

„Защита на свободата и независимостта на медиите и подобряване на 

медийния плурализъм и роля в обществото чрез професионално развитие на 

журналистите”, Белград, Сърбия, на стойност 

44 006 лева

Сърбия РМС 771/14.12.2017 г 22,003.01

4. „Кой е в моето правителство”, Белград, Сърбия, на стойност 70 000 лева Сърбия РМС 771/14.12.2017 г 34,999.99

5. „Европейски съюз на сръбски език”, Белград, Сърбия, на стойност 38 960 лева Сърбия РМС 771/14.12.2017 г 19,479.99

6.

„Човешките права одвъд преговорните глави”, Белград, Сърбия, на стойност 

70000 лева Сърбия РМС 771/14.12.2017 г 34,999.99

7.

„ЕС, Сърбия и Западните Балкани -прилагане на европейските цености  и 

стандарти ”, Белград, Сърбия, на стойност 70000 лева Сърбия РМС 771/14.12.2017 г 34,989.80

8.

 „Академия за междуетнически , междукултурен  и междуконфесионален 

диалог”, Белград, Сърбия, на стойност 67916 лева Сърбия РМС 771/14.12.2017 г 33,958.00

9.

„Minority News като всеобхватна медийна платформа за укрепване на 

политиката за малцинствата и нейните практики в Република Сърбия”, 

Белград, Сърбия, на стойност 70 000 лева Сърбия РМС 771/14.12.2017 г 69,999.98

10.

„Югоизточна Сърбия в крак с европейското земеделие”, Белград, Сърбия, на 

стойност 70 000 лева Сърбия РМС 771/14.12.2017 г 69,999.98

11.

„Изграждане на капацитет на Агро Клъстер от Източна Сърбия за марка, 

преработка и продажба на селскостопански продукти и развитие на селския 

туризъм”, Белград, Сърбия, на стойност 70 000 лева Сърбия РМС 771/14.12.2017 г 69,979.98

12.

„Икономическите фактори и отражението им върху статута на националните 

малцинства в местните общности – примерите на унгарското, хърватското, 

румънското и българското малцинство“, Белград, Сърбия, на стойност 44 082 

лева Сърбия РМС 771/14.12.2017 г 44,081.98

13.

„Развитие на Администрацията на Народната Скупщина (НС)”, Белград, 

Сърбия, на стойност 70 000 лева Сърбия РМС 771/14.12.2017 г 70,000.02

14.

„Подпомагане на новосформираното Министерство на европейската 

интеграция на Сърбия”, Белград, Сърбия, на стойност 70 000 лева Сърбия РМС 771/14.12.2017 г 69,999.98

15.

„Дунавски лебед – интернет сайт и вестник за информирано гражданско 

общество“, на стойност 62 391 лева Сърбия РМС 771/14.12.2017 г 62,390.98

16.

„Повишена комуникация на омбудсмана с гражданите”, Белград, Сърбия, на 

стойност 68 274 лева Сърбия РМС 771/14.12.2017 г 68,274.00

17. „Младежка онлайн платформа”, Босилеград, Сърбия, на стойност 70 000 лева Сърбия РМС 771/14.12.2017 г 34,999.99

18.

„Детска олимпийска ваканция, Босилеград 2018 г.“ Босилеград, Сърбия, на 

стойност 49 986 лева Сърбия РМС 771/14.12.2017 г 24,992.98

19.

„Реконструкция на залата и сцената на културния център”, Димитровград, 

Сърбия, на стойност 125 000 лева Сърбия РМС 771/14.12.2017 г 62,499.99

20.

„Ранното откриване на глаукома при хора с инвалидност”, Ниш, Сърбия, на 

стойност 68 055 лева Сърбия РМС 771/14.12.2017 г 34,027.49

21.

„Прилагане на европейското законодателство в областта на управлението на 

отпадъците и водите в окръг Пирот”, Пирот, Сърбия, на стойност 68 090 лева Сърбия РМС 771/14.12.2017 г 34,045.00

Всичко Сърбия РМС 771             963,883.61

1.

„Реконструкция на залата и сцената на културния център”, Димитровград, 

Сърбия, на стойност 129212 лева Сърбия РМС №1015/24.11.2016г. 56,637.98

РАЗХОДИ ПРОЕКТИ СЪРБИЯ 1,020,521.59
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1.

„Приобщаването на ромите след Десетилетието на ромите: сегашната 

ситуация и бъдещите предизвикателства”, Скопие, Република Македония, на 

стойност 65 520 лева - възстановени ср-ва 14 166,35 Македония РМС 771/14.12.2017 г 51,353.65

2.

„Многофункционален социален център в община Струмица”, Струмица, 

Република Македония, на стойност 270 000 лева Македония РМС 771/14.12.2017 г 269,999.98

3.

 „Оборудване на центъра за работа с деца с разстройства от аутистичния 

спектър ”, Скопие,Р Македония, на стойност 58108 лева. Македония РМС 771/14.12.2017 г 58,107.70

4.

 „Провеждане на лечениеи сензорна терапия за деца с аутизъм , ADHD и 

синдром на Аспергер ”, Скопие,Р Македония, на стойност 65940 лева. Македония РМС 771/14.12.2017 г 65,939.98

5. „Енергийна ефективност”, Скопие,Р Македония, на стойност 270000 лева Македония РМС 771/14.12.2017 г 269,999.98

Всичко Македония РМС 

771 715,401.29

1.

„Реконструкция, оборудване на Център за деца с аутизъм, АДХД и синдром на 

Аспергер от социално уязвимите групи“, гр. Охрид, Република Македония, на 

стойност 199 984 лв.; Македония РМС № 893/06.12.2018г. 99,992.00

2.

„Реконструкция на покрив и спортна зала на районно училище в с. Бач, община 

Новаци, Република Македония” на стойност 87 403 лева; Македония РМС № 893/06.12.2018г. 43,701.50

3.

„Реконструкция на училищна сграда в населени места Чарлия и Радобор, 

община Могила, Република Македония“ на стойност 78 000 лв.; Македония РМС № 893/06.12.2018г. 38,999.99

Всичко Македония РМС 

893 182,693.49

РАЗХОДИ ПРОЕКТИ МАКЕДОНИЯ 898,094.78

1.

„Образование за най-малките”, община Завидовичи, Босна и Херцеговина, на 

стойност 40 000 лева

Босна и 

Херцеговина РМС 771/14.12.2017 г 20,000.00

2.

„Изграждане на инфраструктура за младото поколение”, община Цазин, Босна 

и Херцеговина, на стойност 20 000 лева

Босна и 

Херцеговина РМС 771/14.12.2017 г 9,999.98

3.

„Отново в детската градина”, община Дървар, Босна и Херцеговина, на 

стойност 40 000 лева

Босна и 

Херцеговина РМС 771/14.12.2017 г 20,000.00

4.

„Образование за най-малките”, община Витез, Босна и Херцеговина, на 

стойност 38 165 лева

Босна и 

Херцеговина РМС 771/14.12.2017 г 19,082.51

5.

Подобряване условията за обучение в училище „Г. С. Раковски”, гр. Баня лука, 

Босна и Херцеговина, на стойност 40 000 лева- възстановени средства 13460,88

Босна и 

Херцеговина РМС 771/14.12.2017 г 6,539.12

6.

„Образование за най-малките”, община Горажде, Босна и Херцеговина, на 

стойност 20 000 лева

Босна и 

Херцеговина РМС 771/14.12.2017 г 10,000.00

7.

„Образование за най-малките”, гр. Мостар,  Босна и Херцеговина, на стойност 

30 000 лева

Босна и 

Херцеговина РМС 771/14.12.2017 г 15,000.00

8.

„Да играем заедно”, основно училище Рудо, община Рудо, Босна и 

Херцеговина, на стойност 27 000 лева

Босна и 

Херцеговина РМС 771/14.12.2017 г

9.

„Детство за всички”, община Езеро, Босна и Херцеговина, на стойност 40 061 

лева

Босна и 

Херцеговина РМС 771/14.12.2017 г 20,030.50

10.

„Да играем заедно”, община Биелина, Босна и Херцеговина, на стойност 40 000 

лева

Босна и 

Херцеговина РМС 771/14.12.2017 г 19,999.99

11.

„Образование за най-малките”, община Фойница, Босна и Херцеговина, на 

стойност 30 000 лева

Босна и 

Херцеговина РМС 771/14.12.2017 г 15,000.00

12.

„Укрепване на капацитета на омбудсмана в Босна и Херцеговина за 

изпълнение на мандата му в рамките на Националния механизъм за 

превенция в Босна и Херцеговина”, Сараево, Босна и Херцеговина, на стойност 

61 980 лева

Босна и 

Херцеговина РМС 771/14.12.2017 г 30,989.99

Всичко БиХ РМС 771 186,642.09

1.

„Оборудване на Имиграционния център в Източно Сараево”, гр. Източно 

Сараево, Босна и Херцеговина, на стойност 75 000 лв.

Босна и 

Херцеговина РМС № 893/06.12.2018г. 37,500.01

2.

„Модернизиране на физкултурния салон в училище „Св. Василий Острожки”, 

гр. Требине, Босна и Херцеговина, на стойност 40 000 лв.

Босна и 

Херцеговина РМС № 893/06.12.2018г. 20,000.00

Всичко БиХ 893 57,500.01

РАЗХОДИ БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 244,142.10
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1.

Укрепване на капацитета на институцията на омбудсмана в Албания”, Тирана, 

Албания, на стойност 58 675 лева Албания РМС 771/14.12.2017 г 58,674.90

Всичко Албания РМС 771 58,674.90

РАЗХОДИ АЛБАНИЯ 58,674.90

1. Национален Статистически Институт за експерти от Западни Балкани/  Евентис №14-00-

89/23.10.2018/ к-я МФ № 

04-02-541/09.11.2018г.

51,718.00

2. Франкофония/ предоставяне на безвъзмездна фин. Помощ по Споразумение 

от 12.07.2018г MOF

РМС №359/25.05.2018 75,000.00

3. Франкофония/ предоставяне на безвъзмездна фин. Помощ по Споразумение 

от 24.07.2018г ФИАУ

РМС №359/25.05.2018 58,000.00

4. Доброволен принос в размер на 100 000 EUR за Европейски фонд за 

демокрация

Решение 

№608/24.08.2018г. 

195,583.00

Регионални ЗАПАДНИ БАЛКАНИ 380,301.00

ЗАПАДНИ БАЛКАНИ 2018 2,601,734.37

1.

„Оборудване на кабинет за интерактивно езиково обучение в Киевския 

национален университет „Тарас Шевченко”, Киев, Украйна, на стойност 38 033 

лева.; Украйна РМС 771/14.12.2017 г 19,016.40

2.

„Оборудване на кабинет за интерактивно езиково обучение в Лвовския 

национален университет „Иван Франко”, Лвов, Украйна, на стойност 48 349 

лева. Украйна РМС 771/14.12.2017 г 24 173, 92

3.

„Оборудване на кабинет за интерактивно езиково обучение в Городненското 

общообразователно училище I-III степен на Болградския районен съвет в 

Одеска област”, Болград, Украйна, на стойност 68 885 лв. Украйна РМС 771/14.12.2017 г 34,442.50

4.

„Оборудване на кабинет за интерактивно езиково обучение в Приморския 

регионален многопрофилен украинско-български лицей”, Приморск, Украйна, 

на стойност 58 584 лева Украйна РМС 771/14.12.2017 г 29,292.00

Всичко Украйна РМС 771 82,750.90

РАЗХОДИ УКРАЙНА - 82,750.90

1.

„Програма за енергийна ефективност на сградата в ПУ Гимназия «Иван Вазов», 

с. Стояновка, Република Молдова, на стойност 159 355 лева Молдова РМС 771/14.12.2017 г 159,354.96

2.

„Подмяна на покрива в детската градина,” с. Кортен, Република Молдова, на 

стойност 89 801 лева Молдова РМС 771/14.12.2017 г 89,801.00

3.

„Гимназия „Св. св. Кирил и Методий” с. Албота де Сус – Център за качествено 

образование и грижа за ученика”, с. Албота де Сус, Република Молдова, на 

стойност 176 377 лева Молдова РМС 771/14.12.2017 г 176,376.98

4.

„Подобряване на училищния двор”, с. Кирсово, Република Молдова, на 

стойност 17 000 лева Молдова РМС 771/14.12.2017 г 16,999.10

Всичко Молдова РМС 

771 442,532.04

1.

Доброволен принос в размер на 10 000EUR за Плана за действие за Р Молдова 

на Съвета на Европа

Решение 

№608/24.08.2018г. 19,558.30

2.

 Проект на ДИ за Изграждане на обучителна структура МОЛДОВА  сума до 

61755лв. / отчетена сума 50 099,74лв. ПМС №222/17.10.2018г. 61,755.00

Всичко други Молдова 81,313.30

РАЗХОДИ МОЛДОВА 523,845.34
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1.

„Младите лидери за целите на устойчивото развитие”, Тбилиси, Грузия, на 

стойност 25 849 лева Грузия РМС 771/14.12.2017 г 12,924.50

2.

„Изграждане на мултикултурен образователен център”, гр. Марнеули, Грузия, 

на стойност 19 558 лева Грузия РМС 771/14.12.2017 г 9,778.99

3.

„Подкрепа за допълваща рехабилитация и ресоциализация в грузинските 

затвори“, Тбилиси, Грузия, на стойност 29 337 лева Грузия РМС 771/14.12.2017 г 14,668.49

4.

„Мониторинг на съдебните процеси с акцент върху жените“, Тбилиси, Грузия, 

на стойност 39 117 лева Грузия РМС 771/14.12.2017 г 19,558.30

5.

„Наблюдение на ситуацията в затворите за жени и младежи“, Тбилиси, Грузия, 

на стойност 39 117 лева Грузия РМС 771/14.12.2017 г 19,558.30

6.

„Изграждане на капацитет на Службата на омбудсмана (обществения 

защитник)  в област Кахети”, Тбилиси, Грузия, на стойност 35 635 лева - 

възстановена сума 5 573,57 Грузия РМС 771/14.12.2017 г 12,243.92

Всичко Грузия РМС 771 88,732.50

1.

„Изграждане на терапевтичен комплекс за деца с увреждания в община 

Местия”, Грузия, на стойност 123 100 лв. Грузия РМС № 893/06.12.2018г. 61,549.97

Всичко Грузия РМС 893 61,549.97

РАЗХОДИ ГРУЗИЯ 150,282.47

1.

„Създаване на интегриран образователен кабинет с модерни компютърни и 

информационни технологии”, Ереван, Армения, на стойност 9779 лева Армения РМС 771/14.12.2017 г 4,889.42

2.

„Укрепване на административния капацитет на службата на защитника на 

правата на човека в Република Армения”, Ереван, Армения, на стойност 68 400 

лева Армения РМС 771/14.12.2017 г 34,200.00

Всичко Армения РМС 

771 39,089.42

РАЗХОДИ АРМЕНИЯ 39,089.42

1.

Повишаване на квалификацията в областта на статистиката на служители , 

заемащи младши длъжности в държавната администрация от статистическите 

офиси на Армения, Азърбейджан, Беларус, Грузия, Молдова и Украйна.

04-02-541/09.11.2018 109,365.00

Регионални ЧЕРНОМОРСКИ РЕГИОН 109,365.00

РАЗХОДИ ЧЕРНОМОРСКИ РЕГИОН 2018 905,333.13

1.

Проект на ДИ за "Семинар по Енергийна дипломация" с държави от ЮИЕ и ЧМР 

сума до 73 520лв.  /// отчетена стойност 57 011,11лв. ПМС №222/17.10.2018г. 73,520.00

Всичко РЕГИОНАЛНИ ЗБ И ЧР 2018 73,520.00

ВСИЧКО ЗАПАДНИ БАЛКАНИ И ЧЕРНОМОРСКИ РЕГИОН 2018 3,580,587.50
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Организация Насочена към Основание Стойност в лева

Хуманитарна помощ за справяне с хуманитарната ситуация в 

Авганистан в размер на 50 000 евро , като доброволна вноска 

по банкова сметка на Службата на ООН за координиране на 

хуманитарните дейности (ОСНА) Афганистан  РМС 131/01.03.2018 97,791.50

Хуманитарна помощ за справяне с хуманитарната ситуация в 

Авганистан в размер на 50 000 евро , като доброволна вноска 

по банкова сметка на Международната организация по 

миграция Афганистан  РМС 131/01.03.2018 97,791.50

Хуманитарна помощ за справяне с хуманитарната ситуация в 

Авганистан в размер на 100 000 евро , като доброволна вноска 

по банкова сметка на Службата на ООН за координиране на 

хуманитарните дейности (ОСНА) Афганистан

Решение № 

894/06.12.2018 г.  195,583.00

Всичко Афганистан 391,166.00

Хуманитарна помощ за справяне с хуманитарната криза в 

Йемен в размер на 50 000 евро , като доброволна вноска по 

банкова сметка на УНИЦЕФ Йемен  РМС 131/01.03.2018 97,791.50

Всичко Йемен 97,791.50

Хуманитарна помощ за справяне с хуманитарната ситуация в 

Сирия в размер на 75 000 евро , като доброволна вноска по 

банкова сметка на Службата на ООН за координиране на 

хуманитарните дейности (ОСНА) Сирия  РМС 131/01.03.2018 146,687.25

Доброволната целева вноска за справяне с хуманитарната 

криза в Сирия  в размер на 75 000 евро за дейностите на 

Службата на Върховния комисар на ООН за бежанците. Сирия РМС 131/01.03.2018 146,687.25

Всичко Сирия 293,374.50

Подпомагане на изпълнението на Плана за хуманитарен 

отговор през 2018 за Ирак, като доброволна вноска по сметка 

на Международния комитет на Червения кръст(МКЧК) Ирак РМС 131/01.03.2018 195,583.00

Всичко Ирак 195,583.00

Доброволен принос в размер на 35 000EUR за Агенция на ООН 

за подпомагане на палестинските бежанци 

Решение 

№608/24.08.2018г. 68,454.05

Доброволен принос в размер на 35 000EUR за Агенция на ООН 

за подпомагане на палестинските бежанци 

Решение 

№608/24.08.2018г. 68,454.05

Всичко УНРУА палестински бежанци 136,908.10

Допълнителен сертификат за принос на Донорите към 

Споразумението за създаване на Регионален доверителен 

фонд на Европейския съюз в отговор на Сирийската криза, 

Фонд "Мадад" и неговите вътрешни правила"EU-MADAD-TF"  РМС 164/16.03.2018 391,166.00

Всичко регионална 391,166.00

Доброволен принос в размер на 20 000щ.д. за Централен фонд 

на ООН за реакция при спешни ситуации (CERF)

Решение 

№608/24.08.2018г. 33,423.00

Доброволен принос в размер на 15 000щ.д. за Службата на 

Върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН)

Решение 

№608/24.08.2018г. 25,538.40

"Фонд мигранти и бежанци към Банката за развитие към 

Съвета на Европа - финансова помощ РМС  №907/13.12.2018г. 19,558.30

Всичко вноски в основен бюджет 78,519.70

Всичко хуманитарна помощ ОПР 1,584,508.80

Механизъм за бежанците в Турция Турция ПМС 117 от 29.06.2018г. 1,942,537.75

597,704.00

Всичко Турция

Всичко Турски 

Механизъм 2,540,241.75

Всичко хуманитарна 

помощ 4,124,750.55
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ВНОСКИ

Заплащане на доброволна вноска за звено за 

подпомагане на Отавската конвенция за 

противопехотните мини

Решение 

№608/24.08.2018г. 2000 шв.фр. 3,483.88

Заплащане на доброволна вноска за звеното за 

подпомагане на изпълнението на Конвенцията 

за касетъчните боеприпаси

Решение 

№608/24.08.2018г. 866 шв.ф. 1,508.52

Доброволен принос в размер на 2 000 шв.ф. за 

Доброволен Доверителен Фонд за изпълнение 

на Договора за търговия с оръжие 

Решение 

№608/24.08.2018г. 2000 шв.фр. 3,480.18

Доброволен принос в размер на 50 000щ.д. за 

Доверителния фонд, подпомагащ 

посредническата дейност на Департамента на 

ООН по Политически въпроси.

Решение 

№608/24.08.2018г. 50000 щ.д. 83,557.50

 "Доброволен принос в размер на 26 400щ.д. за 

Службата на Върховния комисар по Правата на 

човека

Решение 

№608/24.08.2018г. 44,947.58

Всичко вноски 136,977.66
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ОТЧЕТ ЗА ПРЕДОСТАВЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВАТА ОПР - 2018 Г. В 

ЛЕВА МФ МВнР МВР МТСП МОН МЗ МК МОСВ МИ МТ

Общо 

министерства

Международна федерация по кънки 8 473 8 473

Отдел по политическите въпроси на ООН, Доверителен фонд в 

подкрепа на политическите въпроси 83 558 83 558

ЮНИДО 84 222 84 222

Върховен комисар на ООН за бежанците 25 538 25 538

УНИЦЕФ 34 334 34 334

ООН за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) 145 192 4 329 886 150 406

Върховен комисар на ООН по правата на човека 44 388 44 388

ООН 308 424 308 424

Отдел на ООН за мироопазващи операции 204 159 9 351 213 510

Рамкова конвенция на ООН за изменение на климата 14 808 14 808

Световна здравна организация - облагаеми вноски 566 127 566 127

Облагаема вноска към Международната организация на труда 167 267 167 267

Централен фонд за спешно реагиране 33 423 33 423

Световна организация по туризъм към ООН 111 873 111 873

Вноски към агенции на ООН 0 971 710 9 351 167 267 0 566 127 4 329 15 694 0 111 873 1 846 350

Международна организация за миграция (IOM) 42 399 42 399

Организация за черноморско икономическо сътрудничество 397 844 397 844

Конвенция за международната търговия със застрашени видове 

от дивата флора и фауна (CITES) 4 602 4 602

Монреалски многостранен фонд за прилагане на Монреалския 

протокол 191 283 191 283

Международен съюз за опазване на природата (IUCN) 6 727 6 727

Международна организация на франкофонията 189 426 189 426

Организация за сигурност и сътрудничество в Европа 572 294 572 294

Съвет на Европа (CoE ) 777 734 3 985 781 720

Междуправителствена група по изменение на климата (IPCC) 1 720 1 720

Женевски център за демократичен контрол на въоръжените 

сили (DCAF) 19 558 19 558

Банка за развитие на Съвета на Европа 19 558 19 558

Всичко други международни организации 0 1 956 857 61 957 0 0 0 3 985 204 332 0 0 2 227 131

Международен комитет на Червения кръст 166 048 166 048

Консултативен център по правото на СТО 10 659 10 659

Международна банка за възстановяване и развитие 3 099 256 3 099 256

Черноморска банка за търговия и развитие 4 630 550 4 630 550

ОБЩО СБ, СТО, ЧК и ЧБТР 7 729 806 166 048 0 0 0 0 0 0 10 659 0 7 906 513

ЕК - дял от бюджета за развитие 66 537 337 66 537 337

ЕК - Европейски фонд за развитие 18 853 102 18 853 102

ОБЩО ЕС 85 390 439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 390 439

ОБЩО МНОГОСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 93 120 244 3 094 615 71 308 167 267 0 566 127 8 314 220 026 10 659 111 873 97 370 433

Ирак 195 583

Сирия 293 375

Йемен 97 792

Афганистан 391 166

УНРУА - палестински бежанци 136 908

Мадад - регионален 391 166

Турски механизъм 2 540 242

Бежанци на територията на България по данни на ДАБ 7 621 944

Хуманитарна общо 11 668 175

Албания 58 675

Молдова 523 845 253 747 777 592

Армения 39 089

Македония 898 095

Сърбия 1 020 522

Босна и Херцеговина 244 142

Грузия 150 282

Украйна 82 751 150 000 232 751

Монголия 66 422

Ирак 391 166

регионални ЗБ 380 301

регионални ЧМ 109 365

регионални ЗБ+ЧМ 73 520

ОБЩО помощ за развитие 4 441 922

вноска DAC 12 378

Граждански договори 7 387

Командировки 20 190

Административни разходи 39 954

ОБЩО ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 16 150 052

ОБЩО ОПР 113 520 485

МНОГОСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО
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Област на политика евро лева

Инструмент за сътрудничество за развитие 9 552 692 18 683 442

Европейски инструмент за съседство 7 671 853 15 004 840


Хуманитарна помощ, хранителна помощ и готовност при бедствия 5 378 402 10 519 241

Процес и стратегия за разширяване 4 044 810 7 910 961


Административни разходи за външна помощ 1 958 402 3 830 301

Икономически и финансови въпроси 1 570 189 3 071 022


Обща външна политика и политика по сигурността 1 004 520 1 964 671

Инструмент, допринасящ за стабилността и мира - реакция при кризи, предотвратяване на конфликти, изграждане на мира и готовност за кризи966 432 1 890 176

European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR) 478 676 936 209

Земеделие и развитие на селските райони 369 599 722 873

Instrument contributing to Stability and Peace (IcSP) - Global and trans-regional threats and emerging threats218 144 426 652


Сътрудничество с трети държави в рамките на Инструмента за партньорство 184 200 360 263


Мисии за наблюдение на избори 167 640 327 875


Инструмент за сътрудничество в областта на ядрената безопасност 141 432 276 617


Развитие и сътрудничество в световен мащаб 104 923 205 212

Заетост, социални въпроси и социално включване 79 110 154 727

Доброволци в ЕС за хуманитарна помощ 57 214 111 902

Постигане/получаване на информация за външните отношения на Съюза 54 402 106 400


Механизъм за гражданска защита на Съюза 31 905 62 402

Търговия 18 272 35 737

Околна среда 12 426 24 303

Приключване на дейностите, изпълнявани по програма Инструмент за индустриализираните страни10 455 20 448

Климатични действия 2 160 4 224


Регионална и градска политика -52 894 -103 452

ОБЩО 34 024 964 66 547 045


