ГОДИШЕН ОТЧЕТ
ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА ЗА 2014 ГОДИНА НА

КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ЕС
НАЦИОНАЛЕН ПЛАН
Работната програма на Комуникационната стратегия на Република България за
Европейския съюз за 2014 г. бе приета с Решение на Министерския съвет № 161/2014 г.
В частта Национален план по Цел „Повишаване на информираността на българските
граждани относно политиките на ЕС и правата и задълженията им като граждани на
Съюза” Министерският съвет одобри пет основни приоритета, които се реализираха както
следва:
Приоритет 1. Повишаване на информираността на българските граждани относно
ролята и функциите на Европейските институции предвид предстоящите през 2014
година избори за Европейски парламент и нов мандат на Европейската комисия
Дейност: Стимулиране на избирателната активност за европейските избори 2014
Отговорни институции: МВнР, Дипломатически институт
В рамките на комуникационната инициатива са реализирани следните дейности:
 Изграждане на онлайн платформа www.glasuvam.eu и Фейсбук кампания
„Гласувам, защото се интересувам!“. Публикациите на страницата във Фейсбук са
достигнали до около 200 хил. души;
 Конкурс за видеоклип „Защо ще гласувам на европейските избори 2014?“.
Селектирани са 6 видеоклипа, които са изгледани от над 1 000 души;
 Публични дебати на европейска тема с участието на министъра на външните
работи: „България в Европейския съюз: мобилност и възможност за младите хора“
в Пловдивския университет, „България в Европейския съюз: осигуряване на
устойчиво развитие“ в Бургаския свободен университет, „България в Европейския
съюз: икономически политики и инвестиции“ в Икономическия университет във
Варна, „Дипломацията днес“ в Русенския университет „Ангел Кънчев“. В дебатите
са участвали над 1 000 студенти и представители на академичните среди и
неправителствения сектор;
 Викторина със съорганизатори Rock the vote и Информационното бюро на
Европейския парламент в България. Участвали са 30 журналисти, блогъри, млади
предприемачи и представители на неправителствения сектор. Събитието е
отразено в Сутрешния блок на БНТ. Видеоклиповете, заснети по време на
викторината, са изгледани над 10 000 пъти в социалните мрежи и електронните
страници на МВнР и вестник Дневник и са излъчени по телевизия Евроком;
 Събитие на открито по повод Деня на Европа - концерт с участието на популярни
изпълнители. По време на събитието са разпространени над 5 000 листовки на
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кампанията и информационни материали. Събитието е отразено от БТА, агенция
Фокус, БНТ, вестниците „Дневник“ и „Стандарт“;
 Рекламни видеоклипове на кампанията „Гласувам, защото се интересувам!“.
Изгледани са от над 8 000 души в социалните мрежи и са излъчвани по телевизия
„Европа“;
 Провеждане на проучване на активността на младите хора в 10-те дни преди
изборите за ЕП;
 Брой на списание „Дипломация“, посветен на европейската тема, европейските
избори и кампанията „Гласувам, защото се интересувам!“. Издаден е в тираж 300
бр.
От предвидените по тази инициатива средства в размер на 55 000 лв. са изразходвани
38 644,61 лв.
Приоритет 2. Единни в различието – толерантност към различията и интегриране на
етноси
Дейност: Обучение на учители за работа в мултикултурна среда чрез изграждане на
умения за общуване с различни етноси и създаване на съзнателна толерантност чрез
опознаване на различни културни модели
Отговорна институция: МОН
В изпълнение на дейността е проведено обучение за формиране на съзнателна
толерантност при общуване с ученици с различна културна идентичност. Обучени са
директори, образователни експерти и учители, които преподават на деца, търсещи или
получили международна закрила, от училищата, намиращи се в близост до
териториалните поделения на Държавната агенция за бежанците в област София-град и
област Сливен. Сред основните дискутирани теми на обучението са: традиционни и
нетрадиционни малцинства в България; образователен статус на децата бежанци в
България; адаптация и интеграция на децата бежанци в българската училищна среда;
културни традиции на бежанските общности в България; отношението към културно
различните общности - мнението на обществото; отношението към бежанците мнението на учениците и възможности за възпитаване на толерантност.
От одобрения бюджет за дейността в размер на 7 900 лева са изразходвани 4 289,48 лева.
Дейност: Комуникация на културно-историческото наследство на България
Отговорна институция: МК
В рамките на дейността са проведени 5 дискусионни форума и 3 пътуващи семинара. В
резултат на дейността е постигната повишена степен на информираност по темата за
признаване и опазване на универсалните ценности на културното многообразие;
изградена е основна група от медиатори, които работят активно в обществения дебат по
места; 256 медиатора от цялата страна са получили нова информация и познания по
темата за признаване и опазване на универсалните ценности на културното
многообразие.
Предвидените по тази дейност средства в размер на 44 000 лв. са усвоени напълно.
Дейност: Провеждане на информационна кампания относно проблеми на
осиновявания на деца в рамките на Европейския съюз
Отговорна институция: МП
В рамките на дейността са изработени два видеоклипа (http://mjs.bg/151); проведено е
събитие за популяризиране на информационната кампания относно проблеми на
осиновявания на деца в рамките на Европейския съюз и упражняване на родителските
права; изработен е интернет банер, даващ достъп до материалите, свързани с
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кампанията; интернет банерът е разпространен в онлайн медии. В резултат е постигнато
повишаване на информираността на гражданите относно културното многообразие и
приложимото право във връзка със семейните отношения и отглеждането и
интегрирането на деца в друга среда.
От предвидени 24 000 лева са разходвани 21 324 лева.
Приоритет 3. Партньорство и прозрачност при участие на България в процеса на
вземане на решения в ЕС, в това число и в светлината на бъдещото Председателство на
Съвета на ЕС от страна на България през 2018 г.
Дейност: Повишаване информираността относно участието на България в процеса на
вземане на решения в ЕС и развитие на Консултативния център на страницата на
координационния механизъм по европейските въпроси в Република България
Отговорна институция: АМС
В изпълнение на дейността са организирани и проведени информационни събития, срещи
и семинари, сред които Кръгла маса за популяризиране на възможностите за участие на
широката общественост в рамките на Консултативния център на страницата на
координационния механизъм по европейските въпроси www.euaffairs.government.bg;
координационна среща на Съвета по европейските въпроси; пилотен семинар на тема
„Успешна подготовка за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз
през 2018“ с участието на гост-лектори от Литва, Гърция, Унгария и Франция.
Изготвени са информационни материали във връзка с членството на България в ЕС като
Ръководство за транспониране на директиви на ЕС в българската правна уредба,
Практическо ръководство за заинтересованите страни и администрацията относно
Консултативния център; електронни месечни брошури за развитието на приоритетните за
Република България теми и досиета в процеса на вземане на решения в ЕС, ежедневни
бюлетини с обобщена информация за дискусиите от дневния ред на ЕС, както и в рамките
на координационния механизъм по въпросите на ЕС.
Допълнително са отпечатани и разпространени сред целевите групи Практическо
ръководство за участието на Република България в процеса на вземане на решения от
Съвета на ЕС и Ръководство за досъдебната фаза на процедурата за нарушение по чл. 258260 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Разработени са и други
рекламни информационни материали за популяризиране на Съвета по европейските
въпроси.
В резултат на инициативата е постигнато повишаване на информираността и
прозрачността относно с процеса на формиране на позиции на Република България по
законодателните инициативи на ЕС и механизмите за защита на националния интерес,
както и с актуалните теми от дневния ред на ЕС; популяризиране на Консултативния
център на страницата на координационния механизъм по европейските въпроси
(www.euaffairs.government.bg); подобряване на междуинституционалната координация
при разработването на позиции по приоритетни за страната ни теми и при защитата на
националния интерес на ниво ЕС; разпространяване сред заинтересованите страни на
информация във връзка с процеса на вземане на решения на ниво ЕС, импликациите за
българското законодателство в тази връзка, както и възможностите за участие в процеса
на вземане на решения на национално ниво (в областта на европейските въпроси) и на
ниво ЕС; повишаване на информираността и административния капацитет на
ръководители и членове на работни групи към СЕВ относно подготовката и провеждането
на успешно председателство на Съвета на ЕС.
От планирания бюджет в размер на 45 000 лева са изразходвани 43 157,24 лева.
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Дейност: Провеждане на информационна Конференция на тема „Създаването на
интегрирана рамка за финансови услуги и финансови пазари в ЕС: предизвикателства и
перспективи“
Отговорна институция: МФ
В рамките на този приоритет, Министерство на финансите реализира конференция с
фокус върху защитата на потребителите на финансови услуги, както и
предизвикателствата и перспективите пред България, произтичащи от новата правна
рамка на Европейския съюз. Отпечатани са информационни материали, включително е
издаден сборник от конференцията. В конференцията участие взеха представители на
бизнеса в областта на финансовите услуги, представители на потребителски организации,
журналисти, които работят в сферата на финансовите услуги и финансовите пазари. Чрез
дейността е осигурена прозрачност по отношение участието на България в процеса на
вземане на решения в ЕС в областта на финансовите услуги и финансовите пазари;
повишена е информираността за новостите в европейското законодателство; представени
са ангажиментите на страната в областта и е проведена дискусия по актуалните въпроси
от дневния ред на ЕС в сферата на финансовите услуги и финансовите пазари.
От предвидения бюджет в размер на 18 000 лева са усвоени 15 695,16 лева.
Приоритет 4. Повишаване на информираността относно възможностите на вътрешния
пазар на ЕС: разрешаване на презгранични проблеми за свободно движение на хора,
стоки, услуги и капитали
Дейност: СОЛВИТ - действайте по европейски!
Отговорна институция: АМС
В рамките на дейността са отпечатани специализирани брошури и са изготвени рекламни
материали. Организирани са редица публични събития като редовната среща с
представители на посолствата на държавите членки на ЕС и страните от ЕИП в България;
младежки конкурс за есе и специализирано обучение за победителите; работна среща с
Френския СОЛВИТ център; информационни срещи и открити приемни за българските
общности във Великобритания и Португалия, както и работни срещи със СОЛВИТ
центровете на двете държави. В рамките на дейността е осъществено и специализирано
обучение на служителите от българския СОЛВИТ център, насочено към по-ефективна
комуникация с гражданите и фирмите. В резултат е постигната фокусирана промоция и
превръщане на СОЛВИТ в по-разпознаваем за българските граждани и фирми инструмент
за реално решаване на конкретни презгранични проблеми, предизвикани от евентуално
нарушаване на правилата на ЕС в областта на Вътрешния пазар от страна на публични
органи. Предоставена е по-качествена услуга, тъй като е постигнато увеличаване на
процента на истинските СОЛВИТ случаи спрямо общия брой запитвания, както и покачествена комуникация на служителите от българския СОЛВИТ център със
жалбоподателите, по-ефективна работа по случаите и по-качествена услуга за гражданите
и фирмите. Осъществена е засилена работа с българските посолства и българските
общности в чужбина чрез запознаване на българските граждани, живеещи и работещи в
Обединеното кралство и в Португалия относно възможностите, предоставяни от страна на
мрежата СОЛВИТ, за защита на правата им, когато те биват нарушавани от страна на
администрацията на приемащата държава. Засилен е контактът с чуждите посолства в
България като са информирани гражданите и фирмите от други държави членки на ЕС, за
функциите и възможностите за защита на правата им, предоставяни от мрежата СОЛВИТ,
в случаите, в които България се явява за тях приемаща държава. Също така обмененият
опит със СОЛВИТ центровете на Обединеното кралство и Португалия доведе до
подобряване на сътрудничеството, увеличаване на ефективността и бързината на работа
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по конкретните случаи, изясняване на структурни проблеми, дискутиране на открити
въпроси.
От заложения бюджет в размер на 40 000 лева са изразходвани 35 880 лв.
Дейност: Семинар „Действия по защита на правата върху интелектуалната собственост,
осъществявани от митническите органи”
Отговорна институция: АМ
Комуникационната инициатива представи пред ресорни журналисти проблема със стоки,
нарушаващи правата на интелектуална собственост и разясни действията по защита на
правата върху интелектуалната собственост, осъществявани от митническите органи с
акцент върху новите моменти от Регламент (ЕС) № 608/2013 на Европейския парламент и
на Съвета относно защитата на правата върху интелектуалната собственост,
осъществявана от митническите органи, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1383/2003 на
Съвета. Чрез представителите на медиите ключови послания бяха ретранслирани до
широка аудитория. По отношение на проблема с т.нар. „ментета“ пред криминалните
журналисти бяха изяснени икономическите измерения на проблема върху националния и
вътрешния европейски пазар и влиянието му върху здравето, доверието, интересите,
правата и задълженията на потребителите, а пред икономическите журналисти бяха
представени криминалните схеми, ангажирани с този „черен“ пазар.
От планирания бюджет в размер на 10 000 лева са изразходвани 8 475,25 лв.
Дейност: Повишаване на финансовата осведоменост на българските граждани и
въвеждане на финансовото обучение в учебните програми на българските училища
Отговорна институция: АМС, Кабинет на заместник министър-председателя по
икономическото развитие
Дейността не е реализирана.
Неусвоеният ресурс е в размер на 100 000 лв.
Приоритет 5. Популяризиране на приоритетни теми от актуалния дневен ред на ЕС
Дейност: Семинар на тема „Новите аспекти в актуализираната Национална програма за
реформи 2014 г.“
Отговорна институция: МФ
Дейността не е реализирана. Семинарът е планиран за периода юли-август 2014 г. с оглед
дискусия по одобрените през месец юли специфични препоръки към страната. Предвид
политическата обстановка в страната и невъзможността за осигуряване на силен
политически ангажимент към дискусията, семинарът не е проведен.
Заложеният бюджет в размер на 6 500 лева не е изразходван.
Дейност: Национална информационна кампания за популяризиране на Oперативна
програма “Наука и образование за интелигентен растеж“
Отговорна институция: МОН
Реализирана е Национална информационна кампания за популяризиране на Оперативна
програма “Наука и образование за интелигентен растеж“ чрез проведени седем
информационни дни в градовете: Сливен, Кърджали, Кюстендил, Варна, Русе, Плевен и
Видин. В националната информационна кампания са взели участие 486 потенциални
бенефициенти. Отпечатани са 7 000 броя информационни брошури за Оперативна
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Изработени са и са
разпространени 150 броя USB устройства флаш-памет с презентация на Оперативна
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ чрез Централния
информационен офис и мрежата от 27 Областни информационни центъра за
популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в България. В резултат на дейността е
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повишена информираността на обществото относно целите и очакваните резултати от
изпълнението на ОП НОИР, както и информираността на потенциалните бенефициенти за
възможностите за финансиране, предоставяни от Оперативна програма “Наука и
образование за интелигентен растеж“.
От одобрения бюджет в размер на 10 000 лева са усвоени 8 936,40 лева.
Дейност: Предизвикателства на демографските промени в контекста на Национална
здравна стратегия 2014 – 2020
Отговорна институция: МЗ
Дейността не е реализирана.
Одобреният бюджет в размер на 15 000 лева не е изразходван.
Дейност: Семинар на тема „Социалното приобщаване на младите хора чрез спорт.
Европейски тенденции и перспективи“
Отговорна институция: ММС
В рамките на дейността е организиран и проведен семинар, разпространени са рекламни
и информационни материали, публикувана е информация в социалните мрежи. В
семинара участие взеха представители на местната и регионалната власт, социални и
икономически партньори на ММС, неправителствени младежки и спортни организации,
представители на местната общност и млади, активно практикуващи спорт хора. Чрез
инициативата е постигната повишена информираност относно политиките на ЕС в
областта на спорта и младежта, както и приноса на спорта за икономиката на ЕС и в
частност за справяне с младежката безработица и социалното включване.
Популяризирани са ползите от спорта, физическата активност и социалния туризъм като
форма на двигателна активност за по-здравословен начин на живот. Проведена е
публична дискусия и провокиране на обществена нагласа относно социалното включване
на неработещите, неучещите и необучаващите се млади хора чрез спортни дейности.
Популяризирани са възможностите за финансиране на проекти в областта на спорта и
младежта. Също така е осъществен обмен на добри практики по темата.
Одобреният бюджет в размер на 10 000 лева е усвоен напълно.
Дейност: Повишаване информираността на обществото, медиите и професионалната
общност относно приложимостта на европейските тенденции при продължаване
реформата в областта на правосъдието
Отговорна институция: АМС, Кабинет на заместник министър-председателя и
министър на правосъдието
Проведен е семинар на тема „Повишаване информираността на обществото, медиите и
професионалната общност относно приложимостта на европейските тенденции при
продължаване реформата в областта на правосъдието“. По време на семинара
представителите на медиите са запознати с актуални теми, свързани със съдебната
реформа и законодателни реформи в контекста на поетите ангажименти на България като
страна членка на ЕС в това число: промени в законодателството в изпълнение на
препоръките на ЕК по предотвратяване на конфликта на интереси; приложение на
европейските правни норми при международни осиновявания; въвеждане на
електронното правосъдие в контекста на програмен период 2014-2020 г.
В рамките на дейността е закупена и инсталирана аудио-визуална техника в
Телевизионното студио към Дирекция „Правителствена информационна служба“ за
осъществяване на преки излъчвания в интернет на обществено значими събития и
провеждане на видеоконферентни семинари в страната и чужбина.
От прогнозния бюджет в размер на 24 000 лева са изразходвани 19 543,69 лева.
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Дейност: Популяризиране на европейски практики за подобряване на услугите за
гражданите и бизнеса
Отговорна институция: МП
По тази дейност е проведена конференция на тема „С лице към бизнеса и добрите
европейски практики“ с цел популяризиране на европейските политики за лесен достъп
до правосъдие и в частност провежданите от Министерството на правосъдието политики
за подобряване на бизнес-средата като намаляването на такси по Имотния регистър,
Регистъра Булстат и Търговския регистър. Разработени са четири броя видеоклипове,
които са разпространявани в електронни и печатни медии в периода май-ноември 2014 г.
Одобреният бюджет в размер на 24 000 лева е усвоен напълно.
Дейност: Извършване на социологическо проучване относно отражението на
реформите в областта на правосъдието в ЕС на национално ниво и възприемането им от
обществото
Отговорна институция: МП
Инициативата не е реализирана. Възникнали непредвидени обективни обстоятелства
оставиха изпълнението на дейността извън належащите приоритети на Министерството
на правосъдието.
Бюджетът в размер на 24 000 лева не е изразходван.
Дейност: Популяризиране и проучване на добри практики на корпоративната социална
отговорност
Отговорна институция: АМС
В рамките на инициативата е реализирано проучване на европейския опит с цел
насърчаване на институционална и правна среда, подкрепяща корпоративната социална
отговорност. Други осъществени дейности са: доставка и инсталиране на технически
средства в Телевизионното студио към дирекция „Правителствена информационна
служба“; провеждане на видеоконферентни семинари и преки излъчвания в интернет.
Оборудването за реализацията на преки излъчвания в интернет включва роботизирани
камери, пулт за управление, видео и аудиосмесители, специализиран видеомонтажен
компютър, репортажна камера, обектив и аксесоари.
От планирания бюджет в размер на 102 600 лева са изразходвани 101 430,96 лева.
Изразходените средства по Комуникационната стратегия за 2014 г. в национален план,
съгласно представените от отговорните институции отчети, са в размер на 375 376,79 лв.
от предвидените 560 000 лв.
Основни изводи от изпълнението на Работната програма за 2014 г. - Национален план
 Ресурсът за Национален план в последните години е силно намален предвид
икономическата ситуация и стриктните бюджетни ограничения в страната.
 Въпреки това, през 2014 година той е изключително раздробен и насочен към
твърде много приоритети и множество дребни проекти, а именно: 5 приоритета със 17
комуникационни инициативи на 9 институции и два политически кабинета на заместник
министър-председатели.
 Тази разпокъсаност на инициативите не позволи ефективното насочване на ресурса
за постигане на по-голяма видимост и популяризиране на темите от европейския дневен
ред, както и за целенасочено и консолидирано изграждане на положителен образ на
България като активна и достойна страна членка на Европейския съюз.
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 В допълнение, 4 от проектите на обща стойност 145 000 лева изобщо не са
реализирани, т.е. повече от 25% от предвидения ресурс по Националния план съзнателно
не е усвоен, водейки до пропуснати ползи и възможности.
 По отношение на изпълнените инициативи също се наблюдават редица слабости,
сред които: покритие на незначителен кръг представители на целевите групи;
недостатъчно широко медийно покритие и обществено участие; разминаване на
изпълнените дейности от планираните такива; непропорционално високи разходи по
сключени граждански договори за организация на семинари и конференции и др.
 Като слабост на Работната програма за 2014 година може да се посочи
невключването на каквито и да било проекти, насочени към подготовката на Българското
председателство на Съвета на ЕС, въпреки, че целта на Приоритет 3 на програмата е
именно такава - Партньорство и прозрачност при участие на България в процеса на
вземане на решения в ЕС, в това число и в светлината на бъдещото Председателство на
Съвета на ЕС от страна на България през 2018 г.
Предвид горепосоченото могат да се направят следните препоръки:
 Предвид наближаващото ротационно председателство, увеличаване на
съотношението Национален/Международен план на бюджета по РП 2015 в полза
на Националния план;
 Насочване на ресурса в максимум два приоритета, единият от които да е свързан с
подготовката на Българското председателство на Съвета на ЕС.
 Централизиране изпълнението на ограничен брой хоризонтални комуникационни
инициативи, но с по-голяма видимост и ефективност.
 Актуализиране на ПМС 83/2003 г. за създаване на Съвет по европейска
комуникация;
 Разработване на нова Комуникационна стратегия на Република България за
Европейския съюз 2015-2020 г.

МЕЖДУНАРОДЕН ПЛАН
Дейностите по Международния план на Комуникационната стратегия на РБ за ЕС са
насочени към една основна дългосрочна цел - изграждането и утвърждаването на
положителен образ на страната ни в чужбина посредством инструментите на
публичната дипломация.
Годишният отчет на Международния план е изготвен въз основа на оперативни отчети на
задграничните представителства на Република България, държавни институции и
организации-изпълнители на проекти по Работната програма за 2014 г., подадени в
дирекция “Пресцентър” на Министерство на външните работи.
През 2014 г. в Международен план бяха заложени четири основни приоритета,
произтичащи пряко от приоритетите в областта на активната външна политика, залегнали
в Програмата на правителството на РБ „Държавност, развитие, справедливост”.
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Приоритет 1. Образът на Република България като държава член на ЕС.
Дейностите в изпълнение на този приоритет бяха насочени към 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
отбелязване на значими паметни дати, участие в общоевропейски събития и кампании и
съпътстващи събития от календара на двустранните отношения с целевите държави.
В изпълнение на този приоритет бяха осъществени основната част от дейностите на
задграничните представителства на РБ в страните от Европейския съюз, включително
отбелязването на Деня на Европа, Деня на европейските езици и участието на
българските в посолства тематични европейски дни под егидата на представителствата на
ЕС и местните власти, включващи представяне на страните от ЕС в съответна целева
държава.
Като отделни примери за добри практики могат да бъдат посочени:
Отбелязването Деня на Европейския съюз в Стопанската камара във Виена и Санкт
Пьолтен, Австрия, където бяха представи възможностите за изучаване на български език
в Института по славистика на Виенския университет и виртуалната библиотека за
българска литература, преведена на чужди езици „Проф. И. Шишманов”, както и Дебатът
за бъдещето на Европа в навечерието на Европейските избори в Берлин, Германия,
който също бе насочен предимно към младите: български, германски и други
чуждестранни студенти и преподаватели от Хумболд университет и Свободния
университет в Берлин.
В Рим, Италия, съвместно с Българската агенция за инвестиции бе организирана
презентация на България като привлекателно и сигурно място за италианските
инвестиции, която се проведе пред представители на италианския бизнес в централата на
КОНФИНДУСТРИЯ Италия, която е значима представителна организацията на
италианските предприятия, работещи в областта на промишлеността и услугите. Във
Варшава, Полша, бе организирана сходна проява, представяща България като
привлекателна дестинация за културен, религиозен, селски и балнео туризъм, която бе
осъществена в рамките на отбелязването на 96-та година от установяване на
дипломатически отношения с Република Полша.
Задграничните представителства на РБ в Брюксел и Лондон съдействаха за организацията
на традиционните фестивали на българската култура, в рамките на които се представят
постиженията на съвременното българско музикално и сценично изкуство.
При голям интерес и присъствие на високопоставени гости във Ватикана бяха
осъществени конференция и концерт под надслов „Българските католици – вековен
културно-исторически мост в Европа”. Събитието, посветено на 340 години от смъртта на
видни български католически водачи и 20 години от установяване на дипломатически
отношения със Суверенния Малтийски орден, бе организирано под патронажа на
вицепрезидента на РБ г-жа Маргарита Попова и Папския исторически институт.
Със съдействието на Държавния културен институт към МВнР продължи представянето на
пътуващи тематични фотоизложби, включително „Силата на гражданското общество.
Съдбата на евреите в България”, посветена на спасяването на българските евреи през
Втората световна война, „Морето сближава всичко далечно“, открита по повод на
Българското председателство на ЧИС, и поредица изложби, посветени на славянската
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писмености и старинни ръкописи от България. В редица държави бяха организирани и
събития, посветени на 100 години от рождението великия оперен певец Борис Христов,
включително концерти и прожекция на части от биографичен филм.
Приоритет 2. Пълноправна интеграция на страните от Западните Балкани в ЕС.
В рамките на този приоритет акцентът бе върху популяризиране на активната политика на
България като член на ЕС за подкрепа на европейските перспективи на страните от
региона, представяне на България като инициатор за задълбочаване на сътрудничеството
между балканските държави, активиране на междукултурния диалог в региона,
повишаване на интереса в страните от Западните Балкани относно опита на България в
областта на европейската интеграция.
В изпълнение на този приоритет бяха осъществени основната част от дейностите на
задграничните представителства на РБ в страните от Югоизточна Европа, където
България бе представена като член на ЕС в съвместни общоевропейски събития, както и в
самостоятелни събития, насърчаващи двустранния културен обмен и споделянето на опит
в областта на евроинтеграция. В такава насока бе ориентирана и проведената в Босна и
Херцеговина „Кръгла маса за ползите от членството на България в ЕС – представяне на
успешно реализирани проекти в областта на туризма”, където представители на местни
общински и туристически организации, политици, частен туристически бизнес, медии и
дипломатически корпус, имаха възможност да се запознаят данни за прираста на
туристическия поток в България и средствата, които страната е получила по линия на
еврофондовете за реализиране на проекти в областта на етно, екотуризма и културния
туризъм, приходи за частния бизнес и възможностите за развитие на туристическия
бизнес чрез проекти на ЕС.
Приоритет 3. Повишаване видимостта на ЕС в страните от Източното партньорство и
задълбочаване на сътрудничеството с тях.
През 2014 г. продължиха дейностите по представяне на България като член на ЕС в
страните от Източното партньорство, популяризирайки Европейската идея и
възможностите за ползотворно сътрудничество с Европейския съюз във всички
обществени сфери.
Дейностите в изпълнение на този приоритет бяха осъществени предимно от
задграничните представителства на РБ в Източна Европа и Южен Кавказ.
Посолството на РБ в Тбилиси, Грузия, активно се включи в съвместни събития с
Делегацията на ЕС и посолствата на другите страни от ЕС в рамките на Работната група за
видимост на Източното партньорство в Грузия, като бе осигурено участие на български
експерти и лектори в дискусии по въпросите на сигурността и на новите
предизвикателства за политиката на сигурност на страните от Черноморския регион,
както и участие в съвместни дейности с Информационния център за ЕС и НАТО към
Министерство на европейската и евроатлантическата интеграция на Грузия.
В Украйна бе осъществено участие на български солисти във ІІ-ия международен
фестивал „O-FEST” (Оперета-Мюзикъл-Опера-Фест) в Киев, което допринесе за
популяризиране на българската култура и изкуство в Украйна. По време на посещението в
Киев директорът на Държавния музикален и балетен център „Стефан Македонски”
подписа договор за сътрудничество с Киевския национален академичен музикален
театър.
Задграничните представителства на РБ в Армения и Беларус се включиха в отбелязването
на Деня на Европа и публични събития, посветени на изборите за Европейски парламент.
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В Молдова българското посолство се включи активно в основаването на Информационен
център на България и ЕС в Тараклийския държавен университет.
В по-широкия контекст на Европейската политика на съседство и сътрудничеството в
Черноморския регион, МВнР подкрепи провеждането на среща на 24 младежи от
страните от Черноморския басейн, която се проведе в България през м. май. Срещата бе
симулационна игра от типа Модел ООН и Модел ЕС, организирана от Дружеството за ООН
в България. Целта на инициативата бе да популяризира дейността на България като
ротационен председател на ЧИС 2014 (януари-юни) и на европейската политика на
съседство сред ученици и студенти от региона, да представи приоритетите на българското
председателство и да допринесе за обсъждането на проблемите по приоритета
„Младежта и спорта” чрез представяне на гледната точка на младите хора. По инициатива
на България за първи път младежката тематика и спортът станаха приоритетна политика в
рамките на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество.
Приоритет 4. Сътрудничество с българските общности в целевите държави в сферата на
публичната дипломация.
Акцентът по този приоритет бе върху дейности, насочени към развитие и укрепване на
връзките с българските общности в чужбина с оглед ролята им за утвърждаване на
положителния образ и авторитета на страната ни като член на ЕС.
Дейностите в изпълнение на този приоритет бяха осъществени от задграничните
представителства на РБ в европейски страни със значими български общности.
Принципно, повечето публични дейности на българските задгранични представителства
интегрират в рамките си елемент на сътрудничество с българските общности в целевите
държави и се стремят да приобщят сънародниците ни към усилията за изграждане на
положителен образ на страната. В този смисъл, традиционните отбелязвания на Деня на
българската просвета и култура и на славянската писменост и Деня на народните
будители предоставиха подходящ повод за публични събития, събиращи заедно
представители на българските общности, приятели на България и представители на
местните и национални власти в съответната държава. Предвид ограничените
материални възможности на българските посолства, често такива събития са невъзможни
без подкрепата на българите в чужбина, но фактът, че българските посолства инициират и
предоставят своя принос за такива събитията е от огромно значение за подкрепата на
чувството за принадлежност на сънародниците ни към българската национално-културна
общност.
Като положителни примери в тази посока, могат да бъдат посочени редица културни
събития, организирани със съдействието и участието на българските общности в Албания,
Армения, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Испания, Португалия, Сърбия,
Украйна, Унгария, Франция, Хърватия и Швейцария.
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 2014 г. са осъществени 86 дейности в 30
държави:
-

участие във фестивали и културно-информационни презентации – 32;
конференции, семинари, дискусии, участия в международни форуми – 12;
изложби – 25;
концерти – 17;
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През годината дирекция “ПЦ” на МВнР разпространи до посолствата и ограничени
количества налични рекламно информационни материали, както и материали,
предоставени от други институции.
Бюджетът, предвиден за изпълнение на Международния план на КС за 2014 г. беше в
размер на 440 000 лева. Към датата на отчета, разходите по Международния план
възлизат на 249 334 лева.
Основни изводи и препоръки
През 2014 г. българските задгранични представителства планираха своите инициативи по
Комуникационната стратегия, основавайки се на опита, придобит в предходни години,
като идентифицираха подходящите възможности за осъществяване на повишен публичен
ефект в рамките на съвместни европейски събития и ограничаване на разходите
посредством партньорство с други институции и организации.
По отношение на постигнатите резултати от осъществените инициативи, може да бъде
дадена положителна оценка, като се отбележи постигането на участието на
високопоставени представители от страните-домакини в публичните прояви,
традиционен успех на съпътстващите културни събития, повишен интерес и положителна
реакция към част от събитията сред младото поколение и академичните общности,
успешна ориентация на конкретни тематични събития към икономическите среди, както и
тенденция за стабилно участие и повишена активност от страна на българските общности
в целевите държави.
Независимо от това, реализираната значителна икономия на бюджетни средства по
Международния план се дължи до голяма степен и на комбинация от други фактори,
включително ангажиментите на задграничните представителства по провеждане на
редовните избори за членове на Европейския парламент, които се проведоха през м. май,
когато са основни чествания като Деня на Европа и Деня на българската просвета и
култура и на славянската писменост, както и приоритетните задачи, свързани с
провеждането на предсрочни избори за народни представители, което допълнително
ангажира капацитета на представителствата през втората половина на годината.
В тази връзка, при предстоящото актуализиране на нормативната база и самия
стратегически документ за периода 2015-2020 г., би било полезно да се оценят
възможностите за планово-бюджетен механизъм, способстващ стартирането на
инициативите в най-ранния възможен момент на съответната година.
Изпълнение на инициативите по Работната програма на КС за 2013г. в Международен
план /таблица/
№

Държави

01.

Австрия

02.

Албания

Комуникационни инициативи в изпълнение на приоритетите от
РП на КС 2014 – Международен план
- Отбелязване на 135-та годишнина от установяване на българоавстрийските дипломатически отношения, тържествен концерт
на хор „Проф. Васил Арнаудов“.
- Традиционно отбелязване Деня на Европейския съюз в
Стопанската камара във Виена и Санкт Пьолтен съвместно с
всички държави-членки на ЕС.
- Участие в инициативата на община Виена „Дни на отворените
посолства“.
- Участие в традиционния летен празник на Виенския
икономически форум.
- Годишна среща на етнокултурни НПО на албанци – приятели на
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№

Държави

03.

Армения

04.

Беларус

05.

Белгия

06.

Босна и Херцеговина

07.

Ватикана

08.

Великобритания

09.

Гърция

10.

Германия

Комуникационни инициативи в изпълнение на приоритетите от
РП на КС 2014 – Международен план
България и на лица с български етнически произход по повод
отбелязване Деня на българската просвета и култура и на
славянската писменост и Деня на народните будители.
- Отбелязване на 100 години от установяване на дипломатически
отношения с Албания.
- Изложба на „Графиката – посланик”.
- Отбелязване на Деня на Европа.
- Отбелязване на 24 май - представяне на филма „По-стария
брат” и изложбата „Светлината на буквите.
- Участие в публично събитие, организирано от Делегацията на
ЕС и посолствата на страните-членки в Беларус, по случай
изборите за Европейски парламент.
- Участие на българския струнен квартет „Фрош“ във Фестивала
за музикално изкуство в Брюксел.
- Участие във Фестивал на българската култура в Брюксел.
- Организиране на две изложби с български картини, дарени от
български художници на галерии във ФБИХ – Сараево и РС –
Баня Лука.
- Кръгла маса за ползите от членството на България в ЕС –
успешни реализирани проекти в областта на туризма.
- Конференция на тема „Българските католици – вековен
културно-исторически мост в Европа”.
- Участие в подготовка и провеждане на Фестивал на българската
култура през 2014 г. в Лондон.
- Участие в Дните на франкофонията в Атина и Фестивала на
франкофонския филм.
- Представяне на България във Фестивала на езиковото
многообразие в Солун, съвместно с Българското неделно
училище в Солун (представяне на първия превод на гръцки
език на творби на Чудомир, представление „За буквите” и
концерт на БНУ-Солун, изложби „Нашенци”, „Светлана
Цветкова - едно пътуване „от плът и кръв” и „България –
съкровище на словото”).
- Отбелязване на Деня на народните будители и 100 години от
смъртта на Пейо Яворов, постановка на Театрална работилница
„Сфумато“.
- Отбелязване на 135 години от установяването на
дипломатически отношения между България и Германия
съвместно със сдружение „Германо-български форум”;
- Дебат за бъдещето на Европа: Обединени идеи за Европа
(Социално предприемачество без граници) – съвместна
инициатива на Посолството на РБ с Представителството на
Европейската комисия в Берлин; Европейската академия и
Германо-българския форум;
- Дни на българската култура в Германия: спектакли на Габриела
Хаджикостова, интерактивно куклено представление за децата
от Българското училище и българските деца в Берлин и
Хамбург;
- Дискусионен форум „Мостове вместо стена” и съпътстваща
музикална програма на български композитори и музиканти,
живеещи в Германия.

13

№

Държави

11.

Грузия

12.

Испания

13.

Италия

14.

Кипър

15.

РМакедония

16.

Молдова

17.

Полша

18.

Португалия

Комуникационни инициативи в изпълнение на приоритетите от
РП на КС 2014 – Международен план
- Серия от лекции с участие на български политолог по въпроси
на ЕС в Тбилиси и други региони на Грузия в сътрудничество с
местни НПО, участие в кръгла маса на тема „Развитие на
стратегическия контекст за сигурността в Черноморския
регион”.
- Българско участие в конференция по въпросите на
европейската интеграция на Грузия в Тбилиси и обучение на
грузински правителствени служители и журналисти по въпроси
на Европейския съюз и Източното партньорство в Батуми.
- Представяне на фотоизложбата „Средновековни ръкописи от
България” в Грузия в периода март-септември 2014 г. в
градовете Тбилиси, Мартвили и Боржоми.
- Честване на Деня на Европа, съвместно с посолствата на
другите страни от ЕС.
- Честване на Европейския ден на езиците.
- Представяне на испанска сцена на детския хор „Звездици”.
- Представяне на изложбата „Силата на гражданското
общество”.
- Представяне на творчеството на Йордан Радичков по повод
изданието на испански език на „Барутен буквар”.
- Представяне на двуезичното издание на поезията на Христо
Ботев.
- Изложба Съвременна българска графика в Атенео де Мадрид.
- Презентация на България като привлекателно и сигурно място
за италианските инвестиции съвместно с КОНФИНДУСТРИЯ
Италия (представителна организацията на италианските
предприятия, работещи в областта на промишлеността и
услугите).
- Изложбата „Светлината на буквите” в Никозия.
- Участие в подготовката на българската част от експозиция по
проект „OLKAS” – „От Егейско до Черно море. Средновековни
пристанища по морските пътища към Изтока”.
- Честване на Българската Коледа в Скопие.
- Участие на посолството в мероприятия с молдовски
неправителствени организации, откриване на информационен
център на България и ЕС в Тараклийския държавен
университет.
- Семинар на тема „България – предпочитана дестинация за
културен, религиозен, селски и балнео туризъм“.
- Концерт на българска фолклорна група и изложба посветена на
България - фотоси на Катарина Леал;
- Отбелязване на 24 май - организиране на конференция,
посветена на 24 май в Университета в Лисабон, както и празник
в Българско неделно училище „Св. Св. Кирил и Методий” в
Лисабон;
- Концерт класическа музика, в Двореца „Фош” в Лисабон камерен оркестър на български изпълнители от Португалия;
- Организиране на вечер на България във Френския институт в
Лисабон.
- Участие на Посолството в Конференцията на иберо-славянските
култури, в Университета в Лисабон
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№

Държави

19.

Румъния

20.

Словения

21.

Словакия

22.

Сърбия

23.

Турция

24.

Украйна

25.

Унгария

26.

Франция

27.

Хърватия

Комуникационни инициативи в изпълнение на приоритетите от
РП на КС 2014 – Международен план
- Концерт „Величието на българските гласове“, посветен на 100годишнината от рождението на Борис Христов.
- Участие с филма „Аз съм ти” на П. Попзлатев в Третия фестивал
на франкофонския филм в Словения.
- Участие в отбелязване на 10-годишнината от създаването на
Форума на славянските култури.
- Представяне на изложба, филм и лекция за спасяването на
българските евреи в Братислава и Банска Бистрица.
- Представяне на изложбата „ Супрасълски сборник” в
Братислава и Нитра.
- Представяне на български игрален филм в рамките на филмов
фестивал по повод Международния ден на Франкофонията.
- Участие в отбелязване на Деня на Европа.
- Фотоизложба на открито в парка Калемегдан.
- Дни на българското кино.
- Отбелязване на Деня на народните будители и 100годишнината от рождението на Борис Христов (представяне на
документален филм и концерт).
- Подготовка на архивна изложба, посветена на 135 години от
установяване на дипломатически отношения между България и
Сърбия.
- Участие в отбелязването на Деня на Европа и „Уличен
фестивал: 2014 - Ритъмът на Европа“ в Истанбул.
- Откриване в ГК-Истанбул на постоянна експозиция на
изложбата "Българските градове- древността, която живее" и
концерт на български изпълнители.
- Българско участие във ІІ-ия международен фестивал „O-FEST”
(Оперета-Мюзикъл-Опера-Фест) в Киев.
- Отбелязване на празник „Мартеница”.
- Отбелязване Деня на народните будители.
- Отбелязване на 100-годишнината на Дружеството на българите
в Унгария;
- Концерт, откриване на паметник на българските градинари и
лекция на вицепрезидента на Р България М.Попова в Института
по международни отношения.
- Изложба „Светлината на буквите”.
- Изложба „Проф.Иван Шишманов - България в Европа“,
съпътстваща лекция и прожекция на филм „Преди началото“ в
Националната библиотека за чуждоезична литература.
- Българско участие в първото издание на есенния
франкофонски фестивал, организиран от новоучредената група
на франкофонските посланици в Париж, включващо
представяне на изложбата „Българските градове – древност,
която живее“ в Международния университетски център в
Париж и музикално оформление на гайдаря Венцислав
Андонов.
- Коледен концерт в Посолството за българската общност и
френско-българските асоциации с участието на българския
цигулар Николай Спасов и френската пианистка Мелани Годен
- Представяне на България, организирано от ЗП-Загреб в рамките
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№

Държави

28.

Чехия

29.

Швейцария

30.

Швеция

31.

България

Комуникационни инициативи в изпълнение на приоритетите от
РП на КС 2014 – Международен план
на тържественото отбелязване на Деня на Европа.
- Конкурс за есе и превод от български език за студентите –
българисти в Хърватия.
 Изложби „Силата на гражданското общество” и „Морето
сближава всичко далечно“.
- Среща на българската общност в Швейцария с митрополит
Антоний.
- Представяне на анимационни и късометражни филми на
млади български режисьори.
- Честване на 24 май, вкл. литературно четене на писателя
Георги Господинов.
- Отбелязване на 100 години от рождението на Борис Христов,
вкл. прожекция на част от биографичен филм.
- Коледен концерт на Посолството в Швейцария с участието на
български изпълнители в музикалното училище в Мури до
Берн.
- Представяне на изложбата „Силата на гражданското общество.
Съдбата на евреите в България” в най-големия музей в Южна
Швеция „Културен” в гр. Лунд.
- Отбелязване на 100 годишнината от установяването на
дипломатически отношения между България и Швеция.
- „Регионална младежка мрежа ЧИС за утвърждаване на
Европейската политика на съседство” – съвместна инициатива
на МВнР и Дружество за Обединените нации в България
(ДООН);
- Подготовка и откриване на пътуваща изложба „Морето
сближава всичко далечно“ във връзка с Българското
председателство на ЧИС.
- Осигуряване на материали във връзка с функциите на България
като местен председател на ЕС в КНДР.

16

