ГОДИШЕН ОТЧЕТ
ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА ЗА 2016 ГОДИНА НА
КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ЕС
НАЦИОНАЛЕН ПЛАН
Работната програма на Комуникационната стратегия на Република България за
Европейския съюз за 2016 г. бе приета с Решение на Министерския съвет №
335/05.05.2016 г., измeнена с РМС № 936/ 07.11.2016 г.
В частта Национален план по Цел „Повишаване информираността на българското
общество за възможностите, които политиките на ЕС дават за развитие на България, за
постигане на икономически растеж, конкурентоспособност и повишаване на заетостта и
осъществяване на реформи” Министерският съвет одобри два основни приоритета,
които се реализираха както следва:
Приоритет 1. Повишаване на информираността на българските граждани относно
ролята и функциите на Европейските институции, както и относно приоритетни въпроси
от дневния ред на ЕС
Приоритет 2. България в ЕС - публичност и прозрачност на българските институции във
връзка с препоръките на ЕК в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка
Във връзка с констатирана невъзможност от реализиране на дейност „Консултантски
услуги и комуникационни дейности в подкрепа на изпълнението на препоръките и
заключенията от Доклада на ЕК по Механизма за сътрудничество и оценка за 2016 г.“ по
Приоритет 2 „България в ЕС - публичност и прозрачност на българските институции във
връзка с препоръките на ЕК в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка“ с РМС
№ 936/ 07.11.2016 г. осигурените средства в размер на 150 000 лева бяха пренасочени
съответно 30 000 лева към дейност „Дейности за информация и публичност, провеждане
и участие в комуникационни инициативи по европейски политики и теми от дневния ред
на ЕС с участието на местни и чуждестранни гости, включително изработване на
информационни материали и провеждане на кампании в медиите“ и 120 000 лева за
дейност „Внедряване на презентационна и видеоконферентна (комуникационна) системи
за подобряване на функционалните възможности на Гранитна зала на Министерски съвет,
с цел провеждане на семинари, дискусии, видеоконферентни връзки, електронни
(безхартиени) заседания на Съвета по европейски въпроси и др.“ в рамките на приоритет
1.
В рамките на приоритет 1 се реализираха две дейности както следва:
Дейност 1: Дейности за информация и публичност, провеждане и участие в
комуникационни инициативи по европейски политики и теми от дневния ред на ЕС с
участието на местни и чуждестранни гости, включително изработване на
информационни материали и провеждане на кампании в медиите.
Отговорна институция: Министър-председател и заместник министър-председатели
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В рамките на дейността кабинетът на заместник министър-председателя по координация
на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и
науката, реализира следните инициативи:
 Разработване на кратък видеоклип-тийзър за повишаване на информираността на
българските граждани за участието на страната ни в процеса на вземане на
решения в ЕС във връзка с предстоящото председателство на България на Съвета
на ЕС през 2018 г.;
 Изработка на банер за инициативата „Европейски дебати“, чиято цел е да се
популяризират европейските политики в България;
 Организиране на посещение в България на Джордж Петролакис, дирекция
„Информация и публично дело“, МВнР на Гърция; организиране на публична
дискусия на тема „Визията и посланията на едно ротационно Председателство на
Съвета на ЕС – предизвикателства и възможности“, част от инициативата
„Европейски дебати“; организиране на еднодневна среща с екипа на тематична
работна група „Комуникационна стратегия и културна програма“;
 Осъществяване на телевизионни излъчвания „На живо“ чрез технология за
интернет разпространение /видеостриминг/ на обществено значими събития,
професионални обучения, публични дискусии, заседания на НСТС и др.
И с тях се постигаха заложените цели за повишаване на информираността на българските
граждани за участието на страната ни в процеса на вземане на решения в ЕС, включително
и във връзка с предстоящото председателство на България на Съвета на ЕС през 2018 г. и
за задълбочаване на сътрудничеството със заинтересованите страни при формирането на
българските позиции и при защита на правата на гражданите и бизнеса, както и към поголяма прозрачност и публичност на участието на България в процеса на вземане на
решения в Европейския съюз. Участието на г-н Джордж Петролакис от дирекция
„Информация и публична дипломация“ от МВнР-Гърция, в работната среща в
Министерски съвет и като гост-лектор на „Европейски дебати“ даде възможност на
Българския екип на Председателството, членовете на Съвета по европейски въпроси,
неправителствените организации и медии, представители на институции и дипломати да
се запознаят с опита и добрите практики по отношение на подготовката и провеждането
на комуникационната част на едно председателство на Съвета на ЕС. Чрез използването
на платформата за разпространение на видео материали в интернет лекцията на г-н
Петронакис бе излъчена „на живо“.
В рамките на същата дейност кабинетът на заместник министър-председателя по
европейските фондове и икономическата политика, реализира следните инициативи:
- Участие на служители в Мрежата от 27 Областни информационни центъра за ЕСИФ
в двудневен обучителен семинар, включващ темите: „Каква е Европа днес и от
каква Европа имаме нужда“, „Българското председателство на Съвета на ЕС –
предизвикателства и решения“, „Ротационните председателства през призмата на
публичността – от какво се интересуват медиите и гражданите“.
С изпълнението на тази инициатива се допринесе за осигуряване на високо ниво на
информираност относно ролята и мястото на България като държава член на ЕС, ползите и
ангажиментите на страната ни, свързани с Българско председателство на Съвета на ЕС
през 2018 г, обмяна на опит по ключови теми и политики, на служители на Областните
информационни центрове в страната.
- Провеждане на разяснителна кампания, реализирана от Мрежата от 27 Областни
информационни центъра за ЕСИФ относно приоритетите и предизвикателствата
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пред Европейския съюз, включително във връзка с Българско председателство на
Съвета на ЕС през 2018 г.
Служителите от 27-те Областни информационни центъра за ЕСИФ реализираха поредица
от публични информационни събития и разяснителни кампании относно възможностите,
с които страната ни разполага по линия на фондовете от ЕС, предизвикателствата и
приоритетите, в това число и отговорната роля, която страната ни ще изпълнява по време
на Българско председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. По време на еднодневните
срещи бяха обхванати различни целеви групи – представители на областната и общинска
администрация, академични среди, професионални училища, бизнес, читалища,
библиотеки, медии и др. Особено внимание беше обърнато на представителите на
медиите в страната, като един от основните комуникационни канали. В резултат на
проведените срещи бяха генерирани над 50 публикации в регионалните медии. За целите
на кампанията бяха изработени и доставени до всеки от информационните офиси
следните информационни материали: постер, който ще остане в като визуален акцент в
офиса, 100 брошури, 1000 фрайера и 100 вложки, пряко свързани с темата на кампанията.
Част от материалите бяха разпространени още по време на срещите, а останалите
наличности ще бъдат използвани в рамките на предстоящите информационни срещи на
офисите в началото на 2017 г. Проведени са общо 32 публични информационни срещи и
разяснителни кампании от страна на ОИЦ с представители на областната и общинска
администрация, академични среди, професионални училища, бизнес, читалища,
библиотеки, медии и др., на които са присъствали над 700 лица.
Разходваните средства в рамките на тази дейност са 57 401.26 лв.
Дейност 2: Внедряване на презентационна и видеоконферентна (комуникационна)
системи за подобряване на функционалните възможности на Гранитна зала на
Министерски съвет, с цел провеждане на семинари, дискусии, видеоконферентни
връзки, електронни (безхартиени) заседания на Съвета по европейски въпроси и др.
Отговорна институция: АМС
В рамките на дейността бяха закупени 50 мобилни устройства за осигуряване на
безхартиените заседания на Съвета по европейски въпроси, както и на видеотехника за
техническо обезпечаване на заседания, презентации, обучения и др.
По този начин се създава възможност за провеждането на широкоформатни
видеоконференции между институциите у нас и в чужбина, обучения, презентации,
медийни събития и други, изискващи представяне на онагледяващи материали или живо
видео. Това е важно и във връзка с работата по подготовката за Българското
председателство и използването на видеоконферентната връзка през Интернет. Тя
позволява в реално време да се провеждат срещи с голям брой участници от различни
точки по света. Дава възможност за обсъждане на документи и разглеждане на
презентации. Това е съвременен начин за комуникация, пестящ време и средства.
Използва се активно между партньорите, участващи в разискването на въпроси в процеса
на подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на ЕС.
Осигурява се постоянна свързаност между сградата на Министерски съвет, Министерство
на външните работи и Постоянното представителство на РБ в Брюксел. При необходимост
и предварително съгласуване е възможно свързване и с други институции в ЕС.
За реализирането на дейността са разходвани 93 277,26 лв.
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В рамките на Приоритет 2. България в ЕС - публичност и прозрачност на българските
институции във връзка с препоръките на ЕК в рамките на Механизма за сътрудничество и
оценка, се реализира заложената дейност „Комуникационни дейности и инициативи в
подкрепа на изпълнението на препоръките и заключенията от Доклада на ЕК по
Механизма за сътрудничество и оценка за 2016 г.“ с отговорна институция Министерство
на правосъдието.
В рамките на дейността бе проведено социологическо проучване, чиято постигната цел е
разкриване на нагласите на широката общественост и на широк кръг от магистрати за
провежданите реформи в съдебната система и отражението, което те имат на национално
ниво. Извършеното социологическо проучване относно отражението на реформата в
областта на правосъдието на национални ниво спомогма за преценката за правилността
на посоката на реформи и тяхната дълбочина.
За реализирането на дейността са разходвани 15 000 лв. от заложените 50 000 лв.
Изразходените средства по Комуникационната стратегия за 2016 г. в национален план,
съгласно представените от отговорните институции отчети, са в размер на 165 678.52 лв.
от предвидените 450 000 лв.
МЕЖДУНАРОДЕН ПЛАН
Дейностите по Международния план на Комуникационната стратегия на РБ за ЕС се
основават изключително на програмните приоритети на правителството в областта на
външната политика и са насочени към една основна дългосрочна цел - изграждането и
утвърждаването на положителен образ на страната ни в чужбина посредством
инструментите на публичната и културна дипломация.
Годишният отчет на Международния план е изготвен въз основа на оперативни отчети на
задграничните представителства на Република България, държавни институции
организации-изпълнители на проекти по Работната програма за 2016 г., подадени в
дирекция “Пресцентър” на Министерство на външните работи и Държавният културен
институт към МВнР.
През 2016 г. в Международен план бяха заложени четири основни приоритета,
произтичащи пряко от приоритетите в областта на активната външна политика, залегнали
в Програмата на правителството.
Приоритет 1. Образът на Република България като държава член на ЕС.
В рамките на този приоритет попада основната част от дейностите на МВнР и
задграничните представителства на РБ по Комуникационната стратегия, като акцентът
беше поставен върху представянето на България като отговорен и активен член на ЕС,
разпространението на разнообразна и актуална информация за страната, утвърждаването
на образа на България като привлекателно и сигурно място за чуждестранни инвестиции и
туризъм, и страна със значим принос към европейското културно многообразие.
Основните дейности включваха поддържане на ясно присъствие и разпознаваемост на
страната ни като член на ЕС чрез участие в общоевропейски събития и кампании и
отбелязване на значими паметни дати в целевите държави, вкл. събития, свързани с
приоритетите на Нидерландското и Словашкото председателство на Съвета на ЕС и
тематичната Европейска година за борба с насилието срещу жени, както и синергия с
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дейности от календара на Българското председателство на Комитета на министрите на СЕ,
включително и възможност за представяне на резултати от дейности по Приоритет 2 от
Националния план на КС - Публичност и прозрачност на българските институции във
връзка с препоръките на ЕК в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка. В
географски план, този приоритет обхваща преобладаващо дейности на задграничните
представителства на РБ в страните от Европейския съюз и международни събития в
България.
Като отделни примери за добри практики могат да бъдат посочени:
Представянето в австрийската столица Виена на „Ефективни наказателно-правни средства
в страните-членки на ЕС за противодействие на тероризма, основани на върховенството
на закона – българският опит“, както и на първата по рода си в рамките на ЕС магистърска
програма по ядрена сигурност, която се провежда в УНСС в София.
Българските дипломатически представителства в Мадрид, Лондон и Брюксел
продължиха подкрепата си за представянето на българската култура в рамките на
традиционни фестивали – в Брюксел се проведе четвъртият под ред фестивал на
българската култура, съвместно с него се осъществиха и изяви на български творци в Гент,
в британската столица се състоя мащабен фестивал на българската култура, а в Испания
организираните дни на българското кино преминаха при голям успех и висока
посещаемост.
В редица европейски държави, включително и във Ватикана се състояха събития,
посветени на 1100 години от кончината на първия български архиепископ и ученик на
св.братя св.св.Кирил и Методий св.Климент Охридски и значението на неговото духовнопросветителско дело. Представена бе документална изложба за живота и делото на Св.
Климент Охридски, подготвена от Държавния културен институт.
При завиден интерес премина подкрепеното от посолството ни в Рим културно събитие представянето на премиерния спектакъл „Кармен Колекция“ на балет „Арабеск“ в театър
„Аржентина“ в Рим.
Българските задгранични представителства традиционно участваха в отбелязването на
Деня на Европа, както и на Деня на българската просвета и култура и на славянската
писменост.
Във Варшава, Полша, бе организирана значителна проява за популяризирането на
съвременната българистика в славянска страна с традиционно добър взаимен обмен в
изследванията на българската култура и език. Подобно събитие бе провеждането на
театрална работилница по творба на български автор с участието на студенти, изучаващи
специалността Българистика, в Хърватия.
И през настоящата година беше продължена традицията за представянето на страната ни
чрез различни тематични изложби, които се радваха и на значителен интерес. Сред тях са:
„Блясъкът на Изтока – християнско изкуство от България“ в манастира Клостернойбург,
Австрия, изложбата в няколко града на Гърция за „Български паметници под закрилата на
ЮНЕСКО” съвместно с Държавния културен институт, „Силата на гражданското общество”,
посветена на спасяването на българските евреи и представена в Испания отново
съвместно с Държавния културен институт.
С подкрепата на Държавния културен институт са представени над 30 заглавия на
игрални и документални български филми в различни фестивали и панорами в 13 от
целевите държави. Представени са нови български филми, осигурено е участието на
мисиите в общи прояви, организирани от делегациите на ЕС или мрежата на европейски
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културни институти и Организацията на франкофонията. По този начин филмовите
презентации придобиха функцията на реален инструмент за промоция на съвременната
българска култура, респективно на образа на България.
В периода на Председателството на България на Комитета на министрите на Съвета на
Европа до края на май 2016 г. бе реализирана културна програма, включваща редица
събития, популяризиращи националната ни култура. Основни организатори на събитията
бяха Постоянното представителство на Република България към Съвета на Европа в
Страсбург и Асоциацията за българска култура в града „Св. Кирил и Методий”.
Държавният културен институт съдейства и за реализирането на инициативите, които
включват представяне на изложби от програмата „Пътуващи експозиции“, както и
провеждането на първите за Страсбург Дни на българското кино. През месец април в
Двореца на Европа бе представена изложбата „Покривите на София“ на Бистра
Бошнакова. Откриването на експозицията бе синхронизирано с априлската сесията на
ПАСЕ и участието на министър Даниел Митов в качеството му на Председател на Комитета
на министрите на СЕ. Отново в Двореца на Европа бе представена плакатната изложба
„Право и справедливост“ на преподаватели от Националната художествена академия.
През май в Административната сграда на Общината на гр. Страсбург бе открита изложбата
„Гутенберг и славянският свят“. ДКИ подготви копие на изложбата на френски език
специално за събитието. През май в кино „Одисей“ в Страсбург бе представена панорама
на българското кино. Филми от програмата бяха селектирани и предоставени със
съдействието на ДКИ.
Приоритет 2. Пълноправна интеграция на страните от Западните Балкани в ЕС.
В рамките на този приоритет акцентът беше върху популяризиране на активната политика
на България като член на ЕС за подкрепа на европейските перспективи на страните от
региона, утвърждаване на авторитета на страната като предвидим и целеустремен
партньор в региона, и като решаващ фактор както за развитието на многостранното
сътрудничество, така и за установяването на стабилни и добросъседски двустранни
отношения със страните от ЮИЕ при ясна защита на правата и законните интереси на
българските общности. Повишаване на интереса в страните от Западните Балкани относно
опита на България в областта на европейската интеграция. Основните дейности включиха
организирането на събития в целевите държави и международни събития в България. В
рамките на приоритета е осъществена и синергия с дейности от календара на Българското
председателство на Процеса за сътрудничество в ЮИЕ – ПСЮИЕ (юли 2015 – юни 2016 г.).
В географски план, този приоритет обхваща преобладаващо дейности на задграничните
представителства на РБ в страните от Югоизточна Европа.
Така в Босна и Херцеговина се проведе представяне на българския опит и възможности
за реализиране на общи проекти по линия на ЕС на ниво местно самоуправление,
където представители на общини, политика, бизнес, медии и дипломатически корпус
имаха възможност да се запознаят с възможностите за проектно финансиране в областта
на местното самоуправление чрез проекти на ЕС. Също така в гр. Киселяк бяха
представени ценностите на ПСЮИЕ и визията за тяхното развитие. В Черна гора съответно
бяха представени приоритетите на Българското председателство на ПСЮИЕ.
В изпълнение на планираните културни прояви в рамките на Българското
председателство на ПСЮИЕ през м. април ДКИ организира филмовия фестивал „Дни на
киното на Югоизточна Европа“ посветен и на 20-тата годишнина на ПСЮИЕ. В рамките на
една седмица в Културния център Г8 в София са представени 12 филма, които акцентират
върху многообразието на езика на киното от региона. Своето продължение проектът
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намери в прояви в Хърватия – следващата страна-председател на ПСЮИЕ, където по
инициатива на ДКИ и посолството на Р България са организирани прожекции на
български, хърватски и словенски филми, свързани с темата за миграцията и нелегалния
трафик на хора. Представена бе и фото експозиция на Стоян Ненов, носител на награда
„Пулицър“ за серия от документална фотография за кризата с мигрантите от 2015 г.
Приоритет 3. Повишаване видимостта на ЕС в страните от Източното партньорство и
задълбочаване на сътрудничеството с тях.
В изпълнение на приоритета България беше представена като член на ЕС предимно чрез
участие в общоевропейски инициативи, целящи популяризирането на възможностите за
ползотворно сътрудничество с Европейския съюз във всички обществени сфери в страните
от Източното партньорство. В географски план този приоритет обхваща преобладаващо
дейности на задграничните представителства на РБ в Източна Европа и Южен Кавказ.
В Одеса бе организиран обучителен семинар за икономическото взаимодействие в ЕС за
малкия и среден бизнес в Украйна, във връзка с прилагането на Задълбочената и
всеобхватна зона за свободна търговия (ЗВЗСТ) от 1 януари 2016 г. Също така в страната
бяха отбелязани 25-годишнината от установяване на дипломатически отношения между
Република България и Украйна, Деня на народните будители, Деня на бесарабските
българи, съчетани с празник на българската култура и с допълнителен акцент върху
представянето на България като туристическа дестинация.
Особено активна бе през изминалата година комуникационната дейност на българското
задгранично представителство в Молдова, което организира творческо пътуване на
млада художничка от български произход в България с последвало организиране на
изложба в българското посолство, тематична командировка на екипа на българското
предаване по националната молдовска телевизия „На буджакска вълна” и ежегодния
конкурс за есе на тема „Моите български корени.
Не по-малка активност прояви и посолството на страната ни в Тбилиси, Грузия, което
съдейства за представянето на серия от изложби: плакатното изложение съвместно с
Държавния културен институт на тема "Право и справедливост", „Изложба на българска
скулптура от бронз и хартиено изкуство „Духовни послания”, изложбата „Градовете на
България”, както и участието на български представители с илюстрации в
международното изложение на книгата в Тбилиси.
Приоритет 4. Сътрудничество с българските общности в целевите държави в сферата на
публичната дипломация.
Акцентът по този приоритет беше 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.
Дейностите в изпълнение на този приоритет бяха осъществени от задграничните
представителства на РБ в европейски страни със значими български общности.
Българските задгранични представителства целенасочено се стремят да включват
сътрудничеството с представителите на българските общности като елемент на всички
свои дейности в сферата на публичната дипломация, приобщавайки сънародниците ни на
територията на целевите държави към усилията за изграждане на положителен образ на
страната. Традиционно повод за организирането на публични събития се явяват
честванията на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост и
Деня на народните будители. По време на тези тържествени събития могат да се съберат
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на едно място българската диаспора, приятели на страната ни, както и членове на
местните и национални власти в съответната държава. Подобни събития и най-вече
привличането и участието в тях на сънародниците ни в чужбина е от особено значение за
поддържането на чувството за национална принадлежност на сънародниците ни.
Положителни примери в тази посока са поредицата от културни събития, организирани
със съдействието и участието на българските общности в Албания, Белгия,
Великобритания, Германия, Гърция, Грузия, Испания, Македония, Португалия,
Словения, Сърбия, Украйна, Франция, Хърватия, Черна гора, Чехия и Швейцария.
Хоризонтален приоритет: Синергия с дейностите за подготовка на Българското
председателство на Съвета на ЕС
Съгласно Плана за подготовка на Българското председателство на Съвета на ЕС, през 2016
започна и разработването на Комуникационна стратегия и Културна програма на
Българското председателство, като дейностите по тях ще бъдат осъществявани в периода
2017 – 2018 г. Осъществявайки всички дейности по Международния план за 2016 г.,
задграничните представителства бяха насърчени да набележат цели и да идентифицират
дейностите и партньорите, които могат да допринесат за успешната подготовка и
провеждане на Българското председателство в съответната държава и да се подготвят за
участие в осъществяване на дейностите по мярка „Комуникационна стратегия и културна
програма”.
Списък на инициативите по всички приоритети е представен в края на отчета. Като
обобщение на инициативите по видове, в края на отчетния период по Международния
план на Комуникационната стратегия за 2016 г. са осъществени 105 дейности в 31
държави, включително:
-

Организиране на изложби – 19;

-

Организиране на конференции, семинари, дискусии, участия в международни
форуми – 32;

-

Организиране и участия във фестивали и културно-информационни презентации
– 30;

-

Организиране на концерти – 14;

През годината дирекция “ПЦ” на МВнР разпространи до посолствата ограничени
количества налични рекламно-информационни материали, както и материали,
предоставени от други институции.
Бюджетът, предвиден за изпълнение на Международния план на КС за 2016 г. беше в
размер на 450 000 лева. Към датата на отчета, разходите по Международния план
възлизат на 340 452 лева.
Основни изводи и препоръки
Българските задгранични представителства формулират предложенията за своите
дейности по Комуникационната стратегия основно като се опират на резултатите от
изминали години. На базата на подобен опит се определят и идеите и предложенията за
реализиране на подходящи публични събития с цел постигането на достатъчна
ефективност и видимост в рамките на съвместни европейски проекти и начинания.
Синергията с други европейски партньори доказано допринася за намаляване на
разходите и по-добра видимост на проявите, но изисква и добра координация и поемане
на предварителни ангажименти.
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Като цяло следва да се даде положителна оценка по отношение на постигнатите
резултати от осъществените инициативи. Причина за това е главно добрата и ефективна
организация на културни събития, които привличат както широка, така и специализирана
публика и допринасят за изграждането на положителния образ на страната ни сред
представители от страните домакини. Може да се отчете и повишен интерес и
положителна реакция към преобладаващата част от събитията. Това важи особено за
представителите на младите хора и академичните среди. Също така следва да се отчете
продължаващата положителна тенденция за нарастване на участието и повишена
активност от страна на българските общности в чужбина.
В положителен аспект следва да се разглежда и нивото на изпълнение на предварително
планираните инициативи, отчитайки, че българските задгранични представителства бяха
ангажирани в организирането на изборния процес зад граница през най-актуалния за
събития есенен сезон.
В тази връзка, от особено значение остава необходимостта от своевременно приемане и
финансово обезпечаване на Работната програма за следващата година, което би
позволило стартиране на инициативите в най-ранния възможен период.
Изпълнение на инициативите по Работната програма на КС за 2016г. в Международен
план /таблица/

№

Държави

01.

Австрия

02.

Албания

Комуникационни
инициативи
в
изпълнение
на
приоритетите от РП на КС 2016 – Международен план
- Тържествено откриване на изложбата на НАИМ
„Блясъкът на Изтока – християнско изкуство от България“
в манастира Клостернойбург, Австрия
- Среща с ученици в рамките на инициативата „Ден на
отворените врати“ на дипломатическите мисии на
Република България по света
- „Честване на 2-ри юни – Деня на Ботев с участието на
представители на БКПО „Св. Кирил и Методий“и
провеждане на събор на българите в Австрия - Празник
на розата“
- Участие на българското посолство във Виена в
„Европейския ден на младежта“
- Участие на в 15-то издание на традиционния летен
празник на Виенския икономически форум
- „Представяне на първата по рода си в ЕС-магистърска
програма по ядрена сигурност в УНСС”
- „Ефективни наказателно-правни средства в странитечленки на ЕС за противодействие на тероризма,
основани на върховенството на закона – българският
опит“
- Презентация на том 2 на книгата –сборник „Българската
общност в Австрия – исторически, лингвистично и
етноложко изследване“
- Участие на ДП в организирани мероприятия на страната
домакин: „Балкански театрален фестивал”
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№

Държави

03.

Белгия

04.

Босна и Херцеговина

05.

Ватикана

06.

Великобритания

07.

Германия

08.

Грузия

09.

Гърция

Комуникационни
инициативи
в
изпълнение
на
приоритетите от РП на КС 2016 – Международен план
- „Годишна среща на етнокултурните НПО на албанци –
приятели на България и на лица с български етнически
произход по повод отбелязване Деня на народните
будители”
- Българска Коледа с деца от семейства с български
произход и подпомагане на българската гимназия Нилс
Бор с учебни материали
- Преиздаване на брошура за функциите и мисията на ПП
към ЕС в Брюксел
- Издаване на брошура и постер, посветен на 10 г.
България в ЕС
- VІ фестивал на българската култура в Брюксел и
паралелни изяви на български творци в Гент
- Представяне на българския опит и възможности за
реализиране на общи проекти по линия на ЕС на ниво
местно самоуправление
- Участие на българския филм „Каръци“, работилница с
главните актьори и режисьора; работилница –
представяне на докуменалния фимов проект „От нас
зависи/Up to Us” - Инициатива за добрите практики и
хора в рамките на Международния Младежки Филмов
Фестивал Сараево /OFFest Sarajevo/
- Представяне на ценностите на ПСЮИЕ в гр. Киселяк
- Изложба в гр. Зеница, Федерация БиХ, на картини на
български художници, участвали в „Арт Симпозиум
Яхорина“ през последните дванадесет години
- Участие в Sarajevo Kid's Fest 2016
- Конференция, посветена и 1100 години от смъртта на Св.
Климент Охридски.
- Съорганизиране на гала-концерт по случай Деня на
славянската писменост и култура в Кардоган Хол
- Фестивал на българската култура
- Концерт на Мария Принц
- Отбелязване на Деня на народните будители
- Отбелязване на Деня на Европа
- Плакатна изложба на ДКИ "Закон и правосъдие"
- Изложба на българска скулптура от бронз и хартиено
изкуство „Духовни послания”
- Участие на български представители с илюстрации в
международна изложба на книгата в Тбилиси
- Изложба „Градовете на България” в Тбилиси
- Отбелязване Деня на славянската писменост и култура 24 май
- Празник, посветен на българския театър - Представяне на
спектакъла “Методът Грьонхолм”
- Отбелязване Деня на народните будители
- Представяне на Изложбата на ДКИ “Български
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№

Държави

10.

Естония

11.

Испания

12.

Италия

13.

Катар

14.

Кипър

15.

Люксембург

16.

Молдова

Комуникационни
инициативи
в
изпълнение
на
приоритетите от РП на КС 2016 – Международен план
паметници под закрилата на ЮНЕСКО”
- Съвместни дейности с организираните български
общности в Северна Гърция
- Отбелязването на “Деня на Европа” в Талин
- Представяне на изложбата „Силата на гражданското
общество”, посветена на спасяването на българските
евреи”
- Дни на съвременното българско кино в Мадрид и
Барселона
- Честване на 9 май – Деня на Европа, съвместно с
останалите страни от ЕС
- Изложба екслибриси на възпитаници на Националната
художествена академия и Софийския университет
- Представяне на изложба живопис и графика на
българския художник Валентин Ковачев, под патронажа
на вицепрезидента на Република България
- Честване на 26 септември – Европейски ден на езиците,
съвместно с останалите страни от ЕС
- България – гост на престижния културен форум Foro de la
Cultura de Burgos. Представяне на изложбата „Буквите на
България – азбука на Европа”
- Представяне на спектакъла „Кармен Колекция“ на балет
„Арабеск“ в театър „Аржентина“ в Рим
- Участие в „Европейски джаз фестивал” – пилотна
инициатива на Мрежата на европейските културни
институти.
- Участие на български филм в Кипърски филмови дни
- Музикално поетичен спектакъл и премиера на театрална
пиеса
- Концерт на група Булгара
- Фолклорен спектакъл
- Премиера на операта „Орфей и Евридика”
- Провеждане на литературна вечер, посветена на Н.Й.
Вапцаров
- Българско участие във Фестивал за филми от Централна и
Източна Европа, организиран съвместно със CinEast
- Организиране на творческо пътуване на млада
художничка от български произход в България с
последващо организиране на изложба в българското
посолство. Организиране на тематична командировка на
екипа на българското предаване по националната
молдовска телевизия „На буджакска вълна”.
- Участие на посолството в Коледния дипломатически
базар
- Оказване на съдействие в организацията и провеждането
на ежегодния конкурс за есе на тема „Моите български
корени (Из историята на моето семейство)”.
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№

Държави

17.

Полша

18.

Португалия

19.

РМакедония

20.

Румъния

21.

Словакия

22.

Словения

23.

Сърбия

24.

Турция

Комуникационни
инициативи
в
изпълнение
на
приоритетите от РП на КС 2016 – Международен план
- Оказване на съдействие за издаването на книгата на д-р
Иван Грек „Буджак: история земли и населения от 7 до 21
век
- Конференция на тема: „Българистиката – нови
интерпретации”
- Полски превод на пътуващата изложба на ДКИ
„СВ.Климент Охридски ученик и учител
- Културна програма на посолството – концерт на
български изпълнител
- Представяне на водещи Висши учебни заведения от
София, Велико Търново, Благоевград и възможности за
обучение в България.
- Честване на Българската Коледа в Скопие
- Ден на детето. Тема: „Не на насилието и трафика над
децата!”
- Организиране на Новогодишно тържество за децата до
14 год. възраст на семейства от Р Македония с българско
гражданство и българско самосъзнание, които членуват в
български граждански сдружения в Р Македония.
- Представяне на изложбата „Гутенберг и славянският
свят“ от фонда на ДКИ
- Представяне на изложбата „Лъвът – българският
национален символ“ от фонда на Пловдивската
регионална библиотека „Иван Вазов“
- Откриване на паметна плоча на автора на „Рибния
буквар“ д-р Петър Берон в румънския град Брашов
- Поредица от събития за отбелязване 1100-годишнината
от смъртта на св.Климент Охридски –, вкл. документална
изложба и международна конференция „Език и култура в
славянските взаимовръзки. Св. Климент Охридски и
неговият принос за славянската и европейската култура“
- Българско участие в VІ Фестивал на свободата в
Братислава
- Участие в 5-тия Фестивал на франкофонския филм
- Честване на 24 май – Ден на българската просвета
култура и славянската писменост
- Издаване на книгата „Антон Ашкерц - Рапсодии на
българския гуслар”
- Отбелязване на 1100-годишнината от успението на Св.
Климент Охридски в Белград – лекция и изложба
- Концерт на Янка Рупкина в Белград
- Подготовка за изложба на фотографии на открито в парка
Калемегдан и Белградската крепост – април 2017 г.”
- Подготовка за излагане на постоянни мултимедийни
инсталации пред сградата на Посолството на в Белград;
- Изложба „Подводният свят на Черно море”
- Арт работилница „Буквите в нас”

12

№

Държави

25.

Украйна

26.

Франция

27.

Хърватия

28.

Черна гора

Комуникационни
инициативи
в
изпълнение
на
приоритетите от РП на КС 2016 – Международен план
- Отбелязването на Деня на Дунав;
- Отпечатване на каталог към експозицията „Корени във
времето” към постоянна изложба в Българския Метох в
Истанбул.
- Организиране
на
обучителен
семинар
за
икономическото взаимодействие в ЕС за малкия и
среден бизнес в Украйна, във връзка с встъпването в
сила на ЗВЗСТ от 1 януари 2016 г.
- Отбелязване на Деня на народния будител и Деня на
бесарабските българи;
- Туристически форум „България 2016”
- Конкурс - есе във връзка с отбелязването на 25
годишнината от установяване на дипломатически
отношения между Република България и Украйна
- Изложба „България от птичи поглед“ на Александър
Иванов – м. януари
- Изложба „Светлината – метафора на духа“ на Полина
Герджикова – м. март
- Камерен концерт на оперни певци – м. март
- Концерт на Емелина Горчева в църква Св. Павел – м.
март
- представяне на културната програма и приоритетите на
българското председателство на КМ на СЕ пред
френската общественост и дипломатическия корпус в
Страсбург – м. април
- Фотографска изложба „Покривите на София“ – м. април
- Седмица на българското кино в Страсбург – м. април
- Постерна изложба „Гутенберг и славянският свят“ – м.
май
- Коледен концерт на Националната музикална академия
„Проф. Панчо Владигеров“ (НМА) и отбелязване на 95-та
годишнина на висшето музикално училище.
- Театрална работилница по творба на български автор с
участието на студенти, изучаващи специалността
Българистика
- Отбелязване на Деня на Европа – 9 май
- Представяне на изложбата на български книги, издадени
на хърватски език „Език свещен на моите дeди“ в гр.
Новска на 20 юни 2016 г.
- Изложба по повод 50-годишния юбилей от творчеството
на скулптура Коста Костов в Хърватия в гр. Задар на 21
октомври 2016 г.
- Участие в Деня на Европа и традиционния коледен
дипломатически базар
- Организиране на представяне на втория том от книгата
„Черна гора-България в документите на Централния
Държавен архив на Република България 1897-1913 г.”
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№

Държави

29.

Чехия

30.

Швейцария

31.

Швеция

Комуникационни
инициативи
в
изпълнение
на
приоритетите от РП на КС 2016 – Международен план
- Организиране представяне от ДП във връзка с
българското председателство на ПСЮИЕ и представяне
на българските приоритети.
- Представяне
на
изложбата
„Иван
МърквичкаБългарският чех (1856 – 1938)”
- Честване на Националния празник на Република
България в Берн
- Ден на България с български народни танци
- Литературно четене в посолството по повод 24 май
- Коледен концерт с участието на известни български
изпълнители
- Отбелязване на Деня на Европа 9 май в Стокхолм
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