КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2017 ГОДИНА

Приоритет

Основни целеви групи

Основни дейности

Отг. институции

Бюджет
(лв.)

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН
ЦЕЛ: ПОВИШАВАНЕ ИНФОРМИРАНОСТТА НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО ЗА РОЛЯТА И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
ПРИОРИТЕТ „НАСЪРЧАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОТО ПАРТНЬОРСТВО – ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ В ЕС“

Целта на приоритета е широката общественост да бъде добре информирана за дневния ред на Европейския съюз (ЕС), ползите на Република България от
членството в ЕС и предстоящото Българско председателство на Съвета на ЕС през първата половина на 2018 г. В разработения проект на Програма на Република
България за Председателството на Съвета на Европейския съюз (1 януари – 30 юни 2018 г.) като водещ принцип на работа е посочено запазването на единството и
солидарността между държавите членки. Като ротационен председател България ще се стреми да бъде балансьор и да търси консенсус, компромис и
разбирателство с цел постигане на реални и видими резултати в отговор на очакванията на гражданите за повече сигурност, заетост и устойчив растеж. От ключово
значение е в обсъжданията на Програмата да бъдат включени възможно най-широк кръг от заинтересовани страни – граждани, неправителствени организации,
бизнес организации, академични среди, социални партньори и др. За постигане на открит диалог, в рамките на този приоритет, министерствата и областните
администрации ще организират комуникационни инициативи с цел популяризиране на приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС и
насърчаване на партньорството в процеса на вземане на решения в ЕС. Участието в дебатите ще подпомогне компетентните институции за изграждане на
максимално широк консенсус относно темите и въпросите в проекта на Програма на Република България за Председателството на Съвета на ЕС. В рамките на
Работната програма за 2017 г. ще бъдат финансирани и съпътстващи комуникационни инициативи в подкрепа на дейностите по подготовка на предстоящото
Председателство, в това число и реализирани в партньорство с народните читалища в страната. В допълнение, ще бъдат изготвени и разпространени
информационни материали, свързани с Европейския съюз и предстоящото Българско председателство.
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Приоритет

Основни целеви групи

1.

-

Неправителствен сектор
Медии
Представители на академичните среди и
студентски организации
Широка общественост
Структури на гражданското общество и бизнеса
Държавна администрация

Основни дейности



Провеждане на комуникационни инициативи във
връзка с десетата годишнина от членството на
България в ЕС и обсъждане на приоритетите на
Българското председателство на Съвета на ЕС с цел
насърчаване на партньорството в процеса на вземане
на решения в ЕС

Отг. институции
ОА Благоевград
ОА Бургас
ОА Варна
ОА Велико Търново
ОА Видин
ОА Враца
ОА Габрово
ОА Добрич
ОА Кърджали
ОА Кюстендил
ОА Ловеч
ОА Монтана
ОА Пазарджик
ОА Перник
ОА Плевен
ОА Пловдив
ОА Разград
ОА Русе
ОА Силистра
ОА Сливен
ОА Смолян
ОА Софийска област
ОА София град
ОА Стара Загора
ОА Търговище
ОА Хасково
ОА Шумен
ОА Ямбол
Заместник
министърпредседател по
икономическата и
демографската
политика
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Бюджет
(лв.)
6 500
6 500
6 500
3 900
3 900
3 900
3 900
3 900
3 900
3 900
3 900
3 900
3 900
3 900
3 900
6 500
3 900
3 900
3 900
3 900
3 900
6 500
3 900
3 900
3 900
3 900
3 900
3 900

7 000

Приоритет

Основни целеви групи

Основни дейности



-

Неправителствен сектор
Медии
Представители на академичните среди и
студентски организации
Широка общественост
Структури на гражданското общество и бизнеса

3.

-

Българските училища

4.

-

Широка общественост
Структури на гражданското общество и бизнеса
Неправителствен сектор
Медии

2.

-







Изработване на информационни и презентационни
материали за комуникационните инициативи
Обучения
на
представители
на
областните
администрации за провеждането на комуникационни
инициативи във връзка с десетата годишнина от
членството на България в ЕС и обсъждане на
приоритетите на Българското председателство на
Съвета на ЕС с цел насърчаване на ефективното
партньорство в процеса на вземане на решения в ЕС
Изработване на информационни материали за
комуникационните инициативи и провеждане на
конкурс на европейска тематика
Провеждане на комуникационни инициативи в
подкрепа на дейностите по подготовка на
предстоящото Българско председателството на Съвета
на Европейския съюз ( в 4 читалища на територията на
всяка от 28-те области)
Национален план
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Отг. институции

Бюджет
(лв.)

МТСП
МТ
МРРБ
МВР
МП
МФ
ММС
МЗ
МТИТС
АМ
БАИ
Министърпредседател

65 000

АМС

20 000

АМС

30 300

МОН

21 000

Областни
администрации
Общо:

3 500
3 500
3 500
3 500
3 500
3 500
3 500
3 500
3 500
3 500
3 500

56 000
(28 ОА x 2000лв)

360 000 лв.

Приоритет

Основни целеви групи

Основни дейности

Отг. институции

Бюджет
(лв.)

МЕЖДУНАРОДЕН ПЛАН
ЦЕЛ: ИЗГРАЖДАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПОЛОЖИТЕЛЕН ОБРАЗ НА СТРАНАТА НИ В ЧУЖБИНА
Целите на Комуникационната стратегия на РБ за ЕС в Международен план произтичат пряко от дългосрочните приоритети на страната ни в областта на външната политика,
потвърждаващи неотклонната евро-атлантическата ориентация на страната, подкрепата за запазване на единството на ЕС и бъдещо задълбочаване на интеграцията между
държавите членки. В този контекст дейностите по Международния план на Комуникационната стратегия на РБ за ЕС са насочени към една основна устойчива цел - изграждането и
утвърждаването на положителен образ на страната ни в чужбина чрез инструментите на публичната дипломация. През 2017 г. се предвижда да продължат усилията за
реализиране на дейности в изпълнение на вече зададените приоритети, като се обръща внимание върху усъвършенстване на координацията и сътрудничеството с
комуникационните кампании на ЕК и ЕП в целевите държави. Важен хоризонтален приоритет за 2017 г. е синергията с дейностите по изпълнение на Комуникационния план на
Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.
ПРИОРИТЕТ 1: ОБРАЗЪТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАТО ДЪРЖАВА ЧЛЕН НА ЕС
В рамките на този приоритет попада по-голямата част от дейностите на МВнР и задграничните представителства на Р България по Комуникационната стратегия. Основен акцент е
изграждането за страната ни на образ на отговорен, предсказуем и деен участник в ЕС. В тази насока се предвижда разпространението на разнообразна и актуална информация за
страната, представянето на България като притегателно и сигурно място за чуждестранни инвестиции, за туризъм, а също и популяризирането на приноса й към европейското
културно многообразие. Основните дейности включват участие в общоевропейски събития и кампании в целевите държави, отбелязване на значими паметни дати, участие в
събития, свързани с приоритетите на Малтийското и Естонското председателство на Съвета на ЕС, както и събития в контекста на 10-та годишнина от членството на България в ЕС и
отбелязване на 60 години от подписването на Римските договори.
• участие в общоевропейски инициативи и кампании;
• отбелязване на значими паметни дати;
• оказване на подкрепа за компетентно и квалифицирано
- лидери в политиката и неправителствения сектор,
участие в дискусии, конференции, кръгли маси и срещи на
академичните и бизнес среди, лица с висок обществен
бизнеса в целевите държави;
авторитет,
• организация на публични събития с подкрепата на известни
1
- дипломатически корпус и представители на
МВнР, ДКП, ДКИ, ДИ
300 000 лв.
българи с положителен имидж, граждани на целевите държави;
международни организации,
• партньорство с местни НПО и подкрепа на техни инициативи,
- местни и международни медии,
съответстващи на българските приоритети;
- широката публика в целевите държави.
• връзки с медиите и повишаване на интереса им към
България, включително насърчавайки техни посещения в
България.
ПРИОРИТЕТ 2: ПЪЛНОПРАВНАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА СТРАНИТЕ ОТ ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ В ЕС
В рамките на този приоритет акцентът е върху популяризиране на активната политика на България като член на ЕС за подкрепа на европейските перспективи на страните от
региона и представяне на България именно като инициатор за задълбочаване на сътрудничеството между балканските държави, активиране на междукултурния диалог,
засилване на интереса и информираността у страните от Западните Балкани за натрупания опит на страната ни в областта на европейската интеграция. Същевременно,
българската страна се старае да фокусира вниманието и на другите страни от ЕС върху интеграцията на страните от Западните Балкани като стратегическа инвестиция в общата
европейска сигурност, стабилност и напредък. Основните дейности включват организирането на събития в целевите държави и международни събития в България.
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Приоритет

2

Основни целеви групи

Основни дейности

Отг. институции

- ключови актьори на различни институционални нива,
- млади активисти,
- неправителствени организации (НПО),
- местни медии
- широката публика в целевите държави

• участие в по-мащабни събития в общия контекст на ЕС;
• оказване на подкрепа за компетентно и квалифицирано
участие в тематични дискусии, конференции, кръгли маси и
срещи в целевите държави;
• организация на публични събития с подкрепата на известни
българи с положителен имидж, граждани на целевите държави
• партньорство с местни НПО и подкрепа на техни инициативи,
съответстващи на българските приоритети
• организация на тематични публични събития с
международно участие в България;
• връзки с медиите и повишаване на интереса им към
България, включително насърчавайки техни посещения в
България.

МВнР, ДКП, ДКИ, ДИ

Бюджет
(лв.)

85 000 лв.

ПРИОРИТЕТ 3: ПОВИШАВАНЕ ВИДИМОСТТА НА ЕС В СТРАНИТЕ ОТ ИЗТОЧНОТО ПАРТНЬОРСТВО И ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО С ТЯХ
През 2017 г. ще продължат усилията за представянето на България като член на ЕС в страните от Източното партньорство, популяризирайки европейската идея и възможностите за
ползотворно сътрудничество с ЕС във всички обществено значими сфери, включително в контекста на Глобалната стратегия за външната политика и политика на сигурност на ЕС. В
географски план този приоритет обхваща преобладаващо дейности на задграничните представителства на РБ в Източна Европа и Южен Кавказ.
• (съ)-организация на конференции, обучения, дискусии,
- ключови актьори на различни институционални нива,
семинари, срещи на бизнеса, кръгли маси, кампании.
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- неправителствени организации и академични среди
МВнР, ДКП, ДКИ, ДИ
70 000 лв.
• участие в инициативи и кампании на европейските
- широката публика в целевите държави
институции.
ПРИОРИТЕТ 4: СЪТРУДНИЧЕСТВО С БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ В ЦЕЛЕВИТЕ ДЪРЖАВИ В СФЕРАТА НА ПУБЛИЧНАТА ДИПЛОМАЦИЯ.
Акцентът по този приоритет е върху дейности, насочени към развитие и укрепване на ролята на българските общности в чужбина за утвърждаване на положителния образ и
авторитета на страната ни като член на ЕС и подкрепа за техните усилия за съхранение и популяризиране на българската култура и традиции
• отбелязване на български паметни дати
• оказване на подкрепа за участие на български експерти в
- неправителствени организации (НПО),
местни инициативи по теми, съответстващи на приоритетите.
- сдружения на българските общности,
• (съ)-организация на конференции, обучения, дискусии,
- български училища,
семинари, срещи на бизнеса, кръгли маси в целевите държави.
4
МВнР, ДКП, ДКИ, ДИ
85 000 лв.
- медии и блогъри,
• партньорство с български НПО и с местни организации и
- активисти за човешки права,
подкрепа на техни инициативи, съответстващи на българските
- широката публика в целевите държави
приоритети.
• (съ)-организация на международни събития в България с
участието на представители на целевите групи.
540 000 лв.
Международен план Общо:
РАБОТНА ПРОГРАМА 2017 г.

5

ОБЩО:

900 000 лв.

