Приложение № 1

ГОДИШЕН ОТЧЕТ
ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА ЗА 2017 ГОДИНА НА
КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ЕС
НАЦИОНАЛЕН ПЛАН
Работната програма на Комуникационната стратегия на Република България за
Европейския съюз за 2017 г. бе приета с Решение на Министерския съвет №
501/31.08.2017 г., измeнена с РМС № 740/ 29.11.2017 г.
В частта Национален план по Цел „Повишаване информираността на българското
общество за ролята и приоритетите на Европейския съюз” бе формулиран един
приоритет „Насърчаване на ефективното партньорство – заедно можем повече в
ЕС“. В рамките на него бяха реализирани следните дейности:
Дейност 1: 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.
В рамките на дейността бяха реализирани комуникационни инициативи на
територията на всичките 28 области, като във всяка областна администрация се
проведоха по три публични събития, а на територията на областите Благоевград,
Бургас, Варна, Пловдив и Софийска област – по 5 такива. Бяха проведени над 94
публични събития като семинари, дебати, кръгли маси и др., в които взеха участие
над 8 500 човека. Участници в тях бяха представители на Общинските и областните
администрации, Общински съвети, академични среди, образователни институции –
служители, ученици, родители от училища и детски градини, пенсионерски клубове,
представители на читалищата, самодейни състави, НПО сектора, местния и
регионалния бизнес и широката общественост. По време на събитията бяха
направени презентации по повод десет години членство на РБ в ЕС и във връзка с
Българското председателство на Съвета на ЕС, изготвени централизирано, бяха
представени и кратки филми за работата на институциите на ЕС.
Комуникационните инициативи имаха за цел да информират широката
общественост за ползите на Република България от членството в ЕС, да провокират
интереса на гражданите от различните населени места към представените теми,
свързани с Българското председателство на Съвета на ЕС и възможните механизми
за ефективно партньорство и постигане на общи цели на институции и организации.
Публичните събития бяха съпътствани от изложби, творчески конкурси,
фотоконкурси, спортни събития, събития на местни фолклорни състави, базари,
презентации и др. Също така, бяха реализирани дейности за популяризирането на
инициативите и медийното им отразяване на областно и общинско ниво.
По дейност 1 бяха реализирани и комуникационни дейности от Министерство на
труда и социалната политика, Министерство на туризма, Министерство на
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регионалното развитие и благоустройството, Министерство на вътрешните работи,
Министерство на правосъдието, Министерство на младежта и спорта, Министерство
на здравеопазването, Министерство на транспорта, информационните технологии и
съобщенията, кабинета на заместник министър-председателя по икономическата и
демографската политика, Агенция „Митници“ и Българска агенция за инвестиции.
В рамките на дейност 1 през месец октомври се проведе първата среща на членовете
на Висшия политически консултативен борд за Българското председателство на
Съвета на ЕС, на която министър- председателят на РБ г-н Бойко Борисов представи
приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС.
Във връзка с констатирана невъзможност от реализиране на някои дейности и
необходимост от реализиране на допълнителни дейности, Работната програма беше
измeнена с РМС № 740/ 29.11.2017 г., като бяха пренасочени средства, както следва:
•
Средства от дейност 1 „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“ съответно 3 500 лева на МФ и 1
500 лева от средствата за осигуряване на дейности от министър-председателя бяха
пренасочени към дейност 2 поддейност „Изработване на информационни и
презентационни материали за комуникационните инициативи“ с отговорна
институция АМС;
•
Средства в размер на 11 000 лева по дейност 1 „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“ с отговорна институция министър-председателят бяха пренасочени към
дейност 2 поддейност „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“ с отговорна институция АМС.
В рамките на дейността бяха разходвани средства в размер на 172 678,8 лева от
заложени 216 700 лева.
Към Дейност 2 бе заложено реализирането на две поддейности, както следва:
•
Изработване на информационни и презентационни материали за
комуникационните инициативи
Отговорна институция: АМС
В рамките на дейността бяха изработени 10 000 броя брошури, както и 60 броя рол
банера и 10 000 броя магнити с визуалната идентичност и логото на Българското
председателство на Съвета на ЕС, които бяха разпространени по време на
комуникационните инициативи, реализирани по дейност 1 от 28-те областни
администрации. Също така, след пренасочване на средства по тази дейности бяха
изработени допълнително 100 броя рол банера, 200 броя магнити и 4 000 броя
плакати. От тях 40 броя банера бяха предоставени на Агенция Митници, които бяха
разпространени сред митническите учреждения и 60 броя бяха осигурени на
министерствата и второстепенните им разпоредители, както и на Държавна агенция
"Архиви", Държавна агенция "Електронно управление", Държавна агенция за
бежанците, Държавна агенция за национална сигурност, Национален статистически
институт, Сметната палата, Омбудсман, Институт по публична администрация,
Патентно ведомство, Комисия за защита на личните данни, Комисия за финансов
надзор, Българска народна банка, и Комисия за защита на конкуренцията. 4 000-те
плаката бяха разпространени из цялата страна чрез 28-те областни администрации.
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За реализирането на дейността са разходвани 24 019,2 лв. от заложените 25 000,00
лв.
•
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
Отговорна институция: АМС
В рамките на дейността се проведе обучение на представители на областните
администрации за реализирането на комуникационните 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 (по дейност 1). В обучението
взеха участие областните управители, представители на областните
администрации, началникът на кабинета на министър-председателя на РБ г.,
министърът и заместник-министърът за Българското председателство на Съвета на
ЕС 2018 и представители на администрацията на Министерския съвет.
Също така, с осигурените по тази дейност средства се проведе Годишната среща във
връзка с отчитането на изпълнението на дейностите от Работната програма за 2017
г. на Комуникационната стратегия на РБ за ЕС в Национален план, с участието на
областни и заместник-областни управители и началници на кабинети. По време на
срещата бяха представени постигнатите резултати и цели при изпълнението на
дейностите от Националния план на КС за ЕС за 2017 г., както и беше обсъдено
планирането на Комуникационната стратегия на Република България за ЕС за 2018
г. По време на срещата председателят на Държавната агенция „Електронно
управление“ г-н Росен Желязков направи презентация относно намаляването на
административната тежест чрез дигитална трансформация в светлината на
Европейския план за електронно управление 2016-2020 г.
За реализирането на дейността са разходвани 40 290 лв. от осигурените 41 300 лв.
Дейност 3: Изработване на информационни материали за комуникационните
инициативи и провеждане на конкурс на европейска тематика.
Отговорна институция: МОН
В рамките на дейността бяха изработени и раздадени за класните стаи на всички
паралелки в прогимназиален и гимназиален етап 28 800 информационни плаката.
Проведени са и два конкурса – за рисунка за децата в предучилищното образование
и за учениците в начален етап и за есе и разказ – за учениците от прогимназиален и
гимназиален етап. За наградените участници от конкурса за есе и за разказ беше
организирано посещение в гр. Брюксел през м. февруари 2018 г.
За реализирането на дейността са разходвани изцяло осигурените 21 000 лв.
Дейност 4: 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).
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В рамките на тази дейности всяка областна администрация проведе
комуникационни инициативи в по 4 читалища в различни населени места. Чрез тях
беше повишена информираността на широката общественост в малките населени
места за ролята и приоритетите на ЕС, дневния ред на Съюза, ползите за България
от членството в ЕС и предстоящото Българско председателство на Съвета на ЕС, чрез
директни срещи, разговори, както и бяха раздадени информационни материали.
За реализирането на дейността са разходвани 55 188 лв. от заложените 56 000 лв.
Изразходените средства по Комуникационната стратегия за 2017 г. в
национален план, съгласно представените от отговорните институции отчети,
са в размер на 313 175 лева от предвидените 360 000 лева.
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 2017
г., подадени в дирекция “Пресцентър” на Министерство на външните работи и
Държавния културен институт към МВнР.
През 2017 г. в Международен план бяха заложени четири основни приоритета,
произтичащи пряко от приоритетите в областта на активната външна политика,
залегнали в Програмата на правителството. Продължиха усилията за реализиране
на дейности в изпълнение на вече зададените приоритети, като се обръщаше
внимание върху усъвършенстване на координацията и сътрудничеството с
комуникационните кампании на ЕК и ЕП в целевите държави. Важен хоризонтален
приоритет за 2017 г. бе 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 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 Малтийското и Естонското председателство на Съвета на ЕС,
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както и събития в контекста на 10-ата годишнина от членството на България в ЕС и
60 години от подписването на Римските договори.
Като отделни примери за добри практики могат да бъдат посочени:
При повишен интерес премина участието на Постоянното представителство на
Република България в Брюксел в Деня на отворените врати на европейските
институции и честването на Деня на европейските езици в Мадрид.
Организираният от Постоянното представителство на Република България в
австрийската столица Виена семинар, посветен на формулиране и изпълнение на
всеобхватна и ефективна политика на ЕС в областта на конкурентоспособността,
дигитализацията, развитието на малки и средни предприятия, позволи не само да
бъде популяризиран публичният образ на България в рамките на системата на ООН,
но и да бъде подобрено сътрудничеството с ЮНИДО, включително чрез обсъждането
и набелязването на нови възможности и посоки както на двустранното
сътрудничество, така и на сътрудничеството на ЮНИДО с ЕС, особено в периода на
Българското председателство на Съвета на ЕС.
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 осмият 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, с организиране на семинари и кръгли маси,
беше отбелязана 10-годишнината от членството на България в ЕС. При проведените
дискусии бе направена равносметка на членството на България в Европейския съюз,
за да бъдат оценени предизвикателствата, уроците и успехите от присъединяването
към ЕС.
Българските
задгранични
представителства
традиционно
участваха
в
отбелязването на Деня на Европа, Деня на българската просвета и култура и на
славянската писменост и Деня на народните будители.
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 Катедрата по
южнославянски езици, култура и литература към Философския факултет на
Загребския университет 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: „Сборяново – свещеното място за срещи на култури и вярвания“
в Атина, 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.
"Пътуващи експозиции" е основен проект на Държавния културен институт, който
се реализира съвместно с мисиите зад граница. Презентацията на важни
исторически събития и годишнини е във фокуса при избора на експозиции:
Спасяването на българските евреи през годините на Холокоста, изложби, свързани с
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културното наследство, славянската писменост и националната идентичност, бяха
основен тематичен акцент в тази програма.
През 2017 г. бяха подготвени три нови експозиции. „През очите на плаката: Изкуство
от Балканите“ - колекция от постери за театрални постановки на едни от найдобрите плакатисти от Балканите. „Азбука и история“ е съвместен проект с Центъра
за Славяно-Византийски проучвания „Иван Дуйчев“, който разглежда темата за
утвърждаването на кирилицата като един от най-значимите културни процеси в
европейската история. Фотографската експозиция „Аромати от България“,
съдържаща фотоетюди от променения пейзаж с новите маслодайни насаждения,
прави връзка с традициите в производството на етерични масла, както и с теми като
икономическата и социална кохезия, туризма и др. За да се осигури програмата на
мисиите, бяха изработени 7 нови копия на експозициите, в това число и
допълнителни езикови версии.
С подкрепата на Държавния културен институт са представени над 30 заглавия на
игрални и документални български филми за участие в различни фестивали и
панорами в 15 от целевите държави. Осигурено е участието на мисиите в общи
прояви, организирани от делегациите на ЕС или Европейската мрежа на културните
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.
За фестивалите на европейското кино ДКИ осигури участието на български филми
за мисиите в Джакарта, Сингапур, Букурещ, Ханой, Чикаго, Техеран. В Токио и Киото
представянето на „Прокурорът, защитникът, бащата и неговият син” бе съпроводено
и с дискусии с участието на режисьора и продуцента на филма.
Институтът е партньор на програмата „Открития” на Балканския документален
център и за поредна година осигури наградата от името на министъра на външните
работи на Република България „Най-добро откритие“ на Международния филмов
фестивал „Докуфест”.
В Мадрид в общ проект на EUNIC „Младо европейско кино – жени-автори“
посолството на Р България представи късометражната анимация „Пътуваща страна“
на Весела Данчева. ДКИ съдейства на посолството в Мадрид в представянето на
България като фокусна страна в международния филмов фестивал в Сеговия с
филми и експозиция с постери на кинотворби „Автори и плакати“.
Филмът „Добрият пощальон“ бе представен на Европейския документален филмов
фестивал „DokuBaku” (октомври 2017 г.) в Баку, както и в програмата на
Европейския филмов фестивал в Истанбул. В Белград, Сърбия, бяха организирани
традиционните Дни на българското кино.
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 и представяне на България именно като инициатор за
задълбочаване на сътрудничеството между балканските държави, активизиране 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 бе фокусирано 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
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дейности включиха организирането на събития в целевите държави и
международни събития в България. В рамките на приоритета е осъществена и
синергия с целите на Комуникационния план за Българското председателство на
Съвета на ЕС. В географски план, този приоритет обхваща преобладаващо дейности
на задграничните представителства на РБ в страните от Югоизточна Европа.
Така в Босна и Херцеговина беше представен българският опит от процеса на
евроинтеграцията и възможностите за реализиране на общи проекти по линия
на ЕС пред студенти от Факултета по икономика на Университета в Сараево (гр.
Сараево) и Факултета по икономика на Университета в Източно Сараево (гр. Пале). В
края на 2017 г. България взе участие като регионален партньор във 2-рото издание
на Регионалния иновационен форум Sarajevo Unlimited. Пред 3 000 участници от 25
държави, в рамките на 3-дневен форум, разположен на 6 локации бяха представени
както страната ни, така и приоритетите на Българското председателство на Съвета
на ЕС. В Черна гора за пръв път беше организиран българо-черногорски
туристически форум, представящ възможностите на страната ни в областта на
туризма. В Сърбия бе организиран конкурс за най-добро студентско/младежко есе
на тема: “Толкова сходни, толкова различни, толкова европейски – България и
Сърбия”.
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, включително в контекста
на Глобалната стратегия за външната политика и политика за сигурност на ЕС. В
географски план този приоритет обхваща преобладаващо дейности на
задграничните представителства на РБ в Източна Европа и Южен Кавказ.
В Ереван бе организирана регионална кръгла маса на тема „Въпроси на сигурността
и стабилността в Черноморския регион – предизвикателства и възможности”. В
Киев бе организиран обучителен семинар за икономическото взаимодействие в ЕС
за малкия и среден бизнес в Украйна. По време на семинара бяха представени и
правилата и предимствата на бизнеса и инвестициите в България. С оглед на
актуалния дневен ред на двустранните българо-украински отношения, бе
организирана и Кръгла маса по въпросите на българското образование в Украйна.
Също така в страната бяха отбелязани Денят на народните будители, Денят на
бесарабските българи, съчетани с празник на българската култура и с допълнителен
акцент върху представянето на България като туристическа дестинация. В Одеса бе
организирана първа по рода си годишна среща на представители на научната и
художественотворческата интелигенция от българското национално малцинство.
Освен традиционното отбелязване на Деня на Европа и участието в ежегодния
дипломатически базар в Кишинев, българското задгранично представителство в
Молдова организира и презентация на български производители на хранителни
продукти и напитки в град Кишинев.
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 - изложбата „Старите столици на България”, „Иван
Шишманов и обединена Европа”.
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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.
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.
Тези събития привличат както представители на
българската диаспора и приятели на страната ни, така и членове на местните и
национални власти в съответната държава. Подобни прояви са от особено значение
за поддържането на чувството за национална принадлежност.
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, Република
Македония, Португалия, Словения, Сърбия, Украйна, Франция, Хърватия, Чехия
и Швейцария.
Хоризонтален приоритет: Синергия с дейностите за подготовка на Българското
председателство на Съвета на ЕС
Съгласно Комуникационния план за Българското председателство на Съвета на ЕС, в
края на 2017 година бяха утвърдени и изпратени за изпълнение до българските
задгранични представителства инициативи по външното измерение на Плана.
Осъществявайки всички дейности по Международния план за 2017 г., задграничните
представителства бяха насърчени 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 2017 г. са осъществени
143 дейности в 39 държави, включително:
-

Организиране и подготовка на изложби – 29;

-

Организиране на конференции,
международни форуми – 46;

-

Организиране и участия във фестивали и културно-информационни
презентации – 35;

-

Организиране и подготовка на концерти – 21;

семинари,

дискусии,

участия

в
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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 2017 г. беше в
размер на 540 000 лева. Към датата на отчета, разходите по Международния план
възлизат на 524 069 лева.
Основни изводи и препоръки
Българските задгранични представителства формулират предложенията за своите
дейности по Комуникационната стратегия преди всичко на базата на резултатите от
изминали години. Въз основа на този 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.
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 представителите на страните домакини. Може да се отчете и
повишен интерес и положителна реакция към преобладаващата част от събитията.
Това важи особено за представителите на младежката аудитория и академичните
среди. Също така, следва да се отчете продължаващата положителна тенденция за
нарастване на участието и повишената активност от страна на българските
общности в чужбина.
В положителен аспект следва да се разглежда и нивото на изпълнение на
утвърдените инициативи, отчитайки, че списъкът бе изпратен на българските
задгранични представителства през м. септември 2017 г. В рамките на найнатоварения за ДКП есенен сезон и в кратки срокове, беше осъществена както
подготовката, така и изпълнението на утвърдените инициативи.
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-ранен възможен период.
Изпълнение на инициативите по Работната програма на КС за 2017г. в
Международен план /таблица/
№

Държави

01. Австрия

Комуникационни инициативи в изпълнение на
приоритетите от РП на КС 2017 – Международен план
- Дискусионна вечер на тема „10 години от членството
на България в ЕС: плюсове и минуси“; с участието на
правителствен представител от България, НПО,
австрийски политици с принос към разширяването;
- „Златото на Ада Тепе – най-старото златно съкровище
в Европа“. Представяне на златното съкровище от
Вълчи Трън в Музея за изящни изкуства във Виена.
Съвместен проект на Националния археологически
институт към Българската академия на науките и
австрийската Академия на науките;
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№

Държави

02. Албания

03. Армения

04. Белгия

05.

Босна
Херцеговина

Комуникационни инициативи в изпълнение на
приоритетите от РП на КС 2017 – Международен план
- EU Kids Day – Участие в инициативата на Стопанската
камара на провинция Долна Австрия;
- Подготовка на концерт класическа музика Формация QUATTRO;
- Честване на 2-ри юни – Деня на Ботев и провеждане
на събор на българите в Австрия с участието на
Агенцията за българите в чужбина;
- Участие в традиционния летен празник на Виенския
икономически форум;
- Семинар „Конкурентоспособността като един от
приоритетите на Българското председателство на
Съвета на ЕС и дейността на ЮНИДО в тази област”.
- Годишна среща на етнокултурни НПО на албанци –
приятели на България и на лица с български
етнически произход по повод отбелязване Деня на
народните будители и Деня на българската просвета
и култура и на славянската писменост;
- Коледа по-български.
- Регионална кръгла маса на тема „Въпроси на
сигурността и стабилността в Черноморския регион –
предизвикателства и възможности”.
- Участие в кулинарно представяне на 28-те държавичленки на ЕС;
- Седми Фестивал на българската култура в Брюксел и
Люксембург: Фестивал за филми от Централна и
Източна Европа, организиран съвместно със CinEast
(www.cineast.lu);
- Съвместно с културното дружество в Гент
представяне на българската култура в Гент - участие
на Т. Спасов във фестивала на световната музика (Les
Goûts de Gand);
- Изработване на брандирани визуални материали;
- Участие в Деня на отворените врати на европейските
институции.
- Две изложби на български картини, изготвени от
български художници, участвали в „Арт Симпозиум
Яхорина” в БиХ през последните 13 години;
- Участие в ежегодния дипломатически базар в гр.
Сараево;
- Представяне на приоритетите на Българското
председателство на Съвета на ЕС;
и - Участие в Регионалния иновативен форум Sarajevo
Unlimited]
- Изработване на брандирани визуални материали,
представящи България;
- Лекции на тема „Опитът на България в процеса на
евроинтеграция”;
- Участие на лектори в международна конференция
„Европейският съюз и бъдещето на Балканите” в гр.
Баня Лука;
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№

Държави

06. Ватикана

07. Великобритания

08. Германия

09. Грузия

10. Гърция

11. Дания

12. Ирландия

Комуникационни инициативи в изпълнение на
приоритетите от РП на КС 2017 – Международен план
- Представяне на традициите на България – концерт на
фолклорна певческа и танцова формация.
- Конференция, посветена на 830 години от
създаването на Втората Българска държава,
придружена с изложба и представяне на сборник с
научни изследвания по темата.
- Съорганизиране на гала-концерт по случай Деня на
славянската писменост и култура в Кардоган Хол
- Фестивал на българската култура
- Концерт на талантливи български творци от
Националната музикална академия пред германска
публика;
- Български информационен щанд по случай Деня на
Европа.
- Изложба „Старите столици на България”;
- Организиране на концерт на българска народна
музика и танци;
- Изложба „Иван Шишманов и обединена Европа“;
- Осигуряване на българско участие в съвместното
отбелязване на Деня на Европа, организирано от ДЕС
и посолствата на ДЧ на ЕС;
- Детска работилница за мартеници;
- Коледна работилница.
- Представяне на експозиция на ДКИ „Сборяново –
природа и паметници, богове и хора“ с участието на
проф. Диана Гергова;
- Изпълнителски изкуства – участие на Елица
Нешевска, сопрано в празничен концерт по случай
Деня на Европа пред гръцкото правителство,
парламент и дипломатически корпус ще се състои
оперен концерт на изпълнители от страните членки
на ЕС; културно наследство;
- Отбелязване на Деня на будителите от българската
общност в Атина;
- Отбелязване на Деня на Левски;
- Поставяне на паметна плоча на Васил Левски
(сградата на посолството на Република България в
Атина);
- Български митове и легенди: прекосяване на
литературните и езиковите граници.
- Концерт на датския женски хор „УсмиФка“,
изпълняващ
изцяло
български
фолклор
в
„Концертната църква“ в столицата Копенхаген за 24ти май-Деня на славянската писменост и българската
култура;
- Представяне на датското издание на романа на
Георги Господинов „Физика на тъгата“.
- Организиране на изложба „Празници“, с акцент върху
народните обичаи в България и Ирландия.
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№

Държави

13. Испания

14. Италия

15. Кипър

16. Р Македония

Комуникационни инициативи в изпълнение на
приоритетите от РП на КС 2017 – Международен план
- Представяне на изложбата „Силата на гражданското
общество”, посветена на спасяването на българските
евреи”;
- България – фокусна страна на международния
филмов фестивал MUSES Сеговия, панорама от
български игрални, документални филми и
анимация, експозиция български кино постери,
участие в международната конкурсна програма на
български филми, изпълнение на пианиста Людмил
Ангелов;
- Отбелязване на 10 г. България в ЕС – съвместно
събитие с посолство на Румъния и ЕК;
- Честване на 26 септември –Ден на европейските
езици - съвместно с останалите страни от ЕС;
- Коледен фестивал - Съорганизатор Кметство на
Мадрид;
- Поетични четения в посолството –представяне на
български поетеси и писателки, живущи в Испания.
- Представяне изложбата „Гутенберг и славянският
свят“, посветена на 560 години от появата на първата
печатна книга – Гутенберговата библия и 520 години
от издаването на първите книги на кирилица в
Европа;
- Коледен концерт с участието на Орлин Павлов,
Еделина Кънева и Орлин Горанов.
- Отбелязване на Деня на Европа - 9 май в Никозия,
съвместно с Община Никозия и представителството
на ЕС в Кипър. Участие на посолството в Европейския
ден на езиците;
- Провеждане на литературни вечери, посветени на
Пейо Яворов;
- Показване на филма за културното наследство на
траките „Пътешествие с тракийските царе” в рамките
на Пафос-европейска културна столица – 2017 г.
- Провеждане на Втори фолклорен фестивал на
българите в Кипър в Лимасол;
- Участие в Дните на франкофонията в Кипър;
- Музей на една картина - Вечер, посветена на родения
в България художник Жул Паскен в галерията
Левентис. Галерията притежава две картини на
Паскен;
- Изработването на отливка на бюста на Джон
Атанасов, подарена на Университета на Кипър;
- Прояви, посветени на 24 май.
- Организиране на литературен конкурс за ученици на
семейства с българско гражданство и българско
самосъзнание на тема „Солунските братя Кирил и
Методий – слънце на славянските народи”;
- Организиране на Новогодишно тържество за децата
до 14 год. възраст на семейства от Р Македония с
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№

Държави

17. Молдова

18. Нидерландия

19. Норвегия
20.

Обединено
Кралство

21. Полша

Комуникационни инициативи в изпълнение на
приоритетите от РП на КС 2017 – Международен план
българско гражданство и българско самосъзнание,
които членуват в български граждански сдружения в
Р Македония;
- Представяне на водещи Висши учебни заведения от
София, Велико Търново, Благоевград и др.;
- Смесена детска работилница - Ден на детето. Децата
на България и Р Македония за Европа;
- Подготовка на „Месец на българското игрално и
анимационно кино”;
- Честване на Българска коледа в Скопие;
- Участие във фестивала „Игри без граница“ традиционен международен фестивал на хора с
увреждания в Скопие.
- Участие на посолството в отбелязването на „Деня на
Европа” в Молдова;
- Оказване на съдействие в организацията на
ежегодния конкурс за есе на тема „Моите български
корени”;
- Участие в ежегодния Коледен базар в Молдова;
- Съдействие в организацията на олимпиадата по
български език и литература в Молдова;
- Презентация на български производители на
хранителни продукти и напитки „Храни и напитки от
слънчева България”.
- Представяне на България на традиционния фестивал
на посолствата в Хага;
- „Съвместно отбелязване с посолството на Румъния на
10-та годишнина от присъединяването на Република
България към Европейския съюз“;
- Подготовка на изложба на български и холандски
артисти на тема 'Europe and the European journey Bulgaria’s place in it' в Галерия „Пулхри“ в Хага,
съвместно с фондация STOEP.
- Песенно-поетичен рецитал „Накъде вечно бързаш
душа?” на оперната певица и поетеса Йонка Христова.
- Дни, посветени на българската култура и
предстоящото Българско председателство на ЕС –
изложба и концерт;
- Българо-английски писателски семинар в Норуич.
- Конференция на тема: „България и българистиката в
променящия се свят“;
- Поставяне на оградата на посолството на паметна
плоча в памет на служителите на посолството,
подпомагали полски граждани да избегнат репресии
в окупирана Полша в периода 1939-1941 г.;
- Представяне на България със щанд на традиционния
дипломатически базар във Варшава
- Поставяне на оградата на посолството на колекция
от водоустойчиви фототабла с туристическа и др.
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№

Държави

22. Португалия
23. Румъния
24. Словакия

25. Словения

26. Сърбия

27. Турция

Комуникационни инициативи в изпълнение на
приоритетите от РП на КС 2017 – Международен план
информация за България.
- Съвместно отбелязване на 10 години членство на
България и Румъния в ЕС.
- Подготовка на среща с българските общности от
Южна Румъния и Банат и културна програма.
- Дни на София в Братислава;
- Представяне на филма „Българска рапсодия”;
- Уъркшоп и изложба, посветени на глаголицата.
- Участие в 6-тия Фестивал на франкофонския филм с
прожекция на българския документален филм
„Дългият път към дома” (2014 г.);
- Участие във 2-рия Международен младежки филмов
фестивал „Кинотрип” с българския игрален филм
„Жалейка” (2016г.), Любляна;
- Подготовка на концерт на камерен ансамбъл
„Софийски солисти”.
- 10 години членство на България в ЕС: съвместно
културно мероприятие заедно с Румъния и
Делегацията на ЕС в Белград, с участието на
български и румънски фолклорни ансамбли; Изложба
на материали и фотографии, свързани с 10 години
членство на България в ЕС; Организиране на конкурс
за най-добро студентско/младежко есе на тема:
“Толкова сходни, толкова различни, толкова
европейски – България и Сърбия”;
- Дни на българското кино на тема „Жени режисьори в
българското игрално кино”;
- Дни на България в Нови Сад – „Българияда във
Войводина 2017”;
- Дни на България в Кралево и Нови Сад;
- Участие на България във филмов фестивал;
- Изложба на български фотографии в рамките на
фестивал
„Визуализатор”
и
подготовка
за
организиране на изложба „Приложена носталгия”;
- Предколеден и предновогодишен концерт в
Народния театър в гр. Ниш;
- Подаръци за децата от Детския клиничен център в гр.
Ниш;
- Представяне на съвременната българска литература
пред БНМ – Дни на съвременната българска
литература по повод Деня на Будителите.
- Посещение на „Пътуващ театър”;
- Подготовка за пътуваща изложба, представяща
българското културно наследство – две изложби
„Иван Шишманов и обединена Европа” и „Сборяново”;
- Пътуващо кино, представяща българското културно
наследство – Българо-финландски филм „Добрият
пощальон”;
- Популяризиране на българско културно наследство в
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№

Държави

28. Украйна

29. Унгария

30. Финландия
31. Франция

Комуникационни инициативи в изпълнение на
приоритетите от РП на КС 2017 – Международен план
Истанбул;
- Лекции и изложба на млади български художници;
- Отбелязване на Деня на Народните будители;
- Участие на България, съвместно с мрежата на
националните културни институти на странитечленки на ЕС – EUNIC в Истанбул за честване на деня
на Европа;
- Представяне на български документален филм в
Екзархийския дом в Истанбул;
- Записване на DVD и разпространяване на филма
„Даскала”, посветен на Българското неделно училище
„Св. Св. Кирил и Методий” в Истанбул;
- Официално откриване на етнографска експозиция на
Националния исторически музей, гр. София под
надслов „Из бита на Лозенградските българи“ в Дома
на културата (Етнографския музей) в Къркларели;
- Подготовка на постановка от репертоара на
Старозагорската опера в Одрин.
- Подготовка
за
провеждането на
изложбата
„Българска пролет”;
- Кръгла маса на тема „Състояние, възможности и
перспективи за изучаването на български език от
българското етническо малцинство в Украйна;
- Организиране
на
обучителен
семинар
–
осъществяването на икономическото и търговско
сътрудничество с инструментите на ЕС и
използвайки предимствата на СА.
- Подготовка за участие в Международен музикален
фестивал О-Фест.
- Изложба „Силата на гражданското общество: съдбата
на евреите в България, 1940 – 1944 г.“;
- Отбелязване на Деня на народния будител и
организиране на първа годишна среща на
представители
на
научната
и
художественотворческата
интелигенция
от
българското национално малцинство.
- Варна - Европейска младежка столица през 2017г. Събитието ще бъде организирано съвместно с
представителството на Европейската комисия в
Будапеща;
- Представяне
на
България
в
рамките
на
Посланическия форум към Университета по публична
администрация „Людовика“ – лекция по актуални
въпроси за българската външна политика;
- Срещи на наши сънародници, завършили в България
и Унгария, Организиране на мероприятие на
завършилите висши учебни заведения в двете
страни.
- Участие в Кулинарен фестивал: Cooking a Dialogue.
- Двуседмичен културен сезон на Република България
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№

Държави

32. Хърватия

33. Черна гора

34. Чехия

35. Швейцария

Комуникационни инициативи в изпълнение на
приоритетите от РП на КС 2017 – Международен план
в Горна Савоя;
- Подготовка на концерт на квартет „ИНТРО”;
- Оперен рецитал на Веселина Кацарова и Виктория
Василенко в чест на 25-та годишнина от членството
на България в Съвета на Европа;
- Изложба на 5 български художници - експозицията е
посветена на хартията, с участието на артисти от
Страсбург и София.
- Участие в мероприятията по повод Деня на Европа;
- Кръгла маса "10 години България в ЕС" в Загреб;
- Поставяне на паметна плоча с реплика на
Дубровнишката грамота на цар Иван Асен II и
откриване в периода 29 юни-1 юли 2017 г в рамките
на срещата на ПСЮИЕ и Дубровник форум с участието
на министър-председателя на Р България, г-н Бойко
Борисов;
- Представяне на литературни произведения на
български
автори
от
студенти,
изучаващи
специалността Българистика в Катедрата по
южнославянски езици, култура и литература към
Философския факултет на Загребския университет;
- Дни на София и България в Загреб.
- Туристически форум
- Концерт „10 години България в ЕС” по време на
традиционния фестивал под открито небе за
отбелязване на Деня на Европа на Стршелецки остров
в Прага;
- Литературна вечер „Йордан Радичков – български
писател с европейско измерение“. Изложба на книги
на писателя, издадени на чешки език.
- Честване на Националния празник на Република
България в Берн;
- Организиране на изложба в Националния музей на
Княжество Лихтенщайн, Вадуц, „Блясъкът на Изтока“
за
представяне на културно-историческото
наследство на България;
- Литературно четене с изтъкнати български поети и
писатели по случай 24 май – Ден на славянската
писменост и култура;
- Отбелязване на 10-годишнината от членството на
България в ЕС – „Научени уроци, шансове и
перспективи“;
- Подготовка
на
мероприятие-концерт
за
популяризиране на традициите и културните
постижения на България в светлината на
Председателството на Съвета на ЕС;
- Представяне на сборника „Българите в чужбина,
толкова близо, толкова далеч“;
- Провеждане на концерт – класическа музика по повод
отбелязването на Деня на Съединението и Деня на
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№

Държави

36. Швеция

37. Иран

38. Катар
39. Кувейт

Комуникационни инициативи в изпълнение на
приоритетите от РП на КС 2017 – Международен план
Независимостта.
- Подготовка за концерт по повод Българското
председателство на Съвета на ЕС.
- Изложба на архивни документи и фотоси, отразяващи
ключови моменти от 120-годишните дипломатически
отношения между България и Иран и отпечатване на
сборник;
- Есенен кулинарен фестивал.
- Изпълнителски
концерт
в
рамките
на
организираните от европейските представителства
дни на джаза.
- Изпълнителски концерт – българска музикална
вечер.
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