КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2014 Г.
Приоритет

Основни целеви групи

Основни дейности

Отг. институции

Бюджет
/лв./

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН
ЦЕЛ: ПОВИШАВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ОТНОСНО ПОЛИТИКИТЕ НА ЕС И ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ИМ КАТО ГРАЖДАНИ НА СЪЮЗА.
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”
1

-

Млади българи – 18-35 г.
Блогъри и лидери на общественото мнение в
социалните мрежи – утвърдени и начинаещи
Журналисти
Представители на академичните среди и
студентски организации
Представители на неправителствения сектор
Широка публика



Стимулиране на избирателната активност за европейските
избори 2014

МВнР,
Дипломатически
институт

55 000 лв.

МОН

7 900 лв.

МК

44 000 лв.

МП

24 000 лв.

ПРИОРИТЕТ 2. ЕДИННИ В РАЗЛИЧИЕТО – ТОЛЕРАНТНОСТ КЪМ РАЗЛИЧИЯТА И ИНТЕГРИРАНЕ НА ЕТНОСИ.

2

-

Учители
Възпитатели
Педагогически съветници
Директори
Експерти от РИО
Широка общественост
Администрация, ангажирана с реализиране на
комуникационната инициатива
Медиатори/разпространители на информация
Медии
Представители на съдебната система



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



Комуникация на културно – историческото наследство на
България



Провеждане на информационна кампания относно
проблеми на осиновявания на деца в рамките на
Европейския съюз

1

Приоритет

Основни целеви групи

Основни дейности

Отг. институции

Бюджет
/лв./

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.
-

3
-

Централната и местна администрация,
структури на гражданското общество, бизнеса,
медии и др.
Представители на бизнеса в областта на
финансовите услуги
Представители на реалния сектор и на
потребителски организации
Журналисти, които работят в сферата на
финансовите услуги и финансовите пазари





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
Провеждане на информационна Конференция на тема
„Създаването на интегрирана рамка за финансови услуги
и финансови пазари в ЕС: предизвикателства и
перспективи“

АМС

45 000 лв.

МФ

18 000 лв.

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

-

4

-

Широка общественост, централна
администрация, бизнес организации, НПО,
посолства на държавите-членки на ЕС и
страните от ЕИП
20 ресорни икономически и криминални
журналисти от печатни, електронни и интернет
базирани национални медии, както и от
информационни агенции
Ученици и учители, студенти, граждани в
активна възраст и пенсионери, с изразен
приоритет върху младото поколение



СОЛВИТ - действайте по европейски!



Семинар „Действия по защита на правата върху
интелектуалната собственост, осъществявани от
митническите органи”



Повишаване на финансовата осведоменост на
българските граждани и въвеждане на финансовото
обучение в учебните програми на българските училища

АМС

40 000 лв.

АМ

10 000 лв.

АМС, Кабинет на
заместник
министърпредседателя по
икономическото
развитие

100 000 лв.

ПРИОРИТЕТ 5. ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРИОРИТЕТНИ ТЕМИ ОТ АКТУАЛНИЯ ДНЕВЕН РЕД НА ЕС

2

Приоритет

Основни целеви групи

-

-

5
-

-

СМО, НПО, Бизнес-среди, Публичен сектор,
Социално-икономически партньори,
Академични среди
Изследователи, преподаватели, докторанти,
пост-докторанти, млади учени, специализанти,
участници в научни изследвания, студенти,
ученици, педагогически специалисти в
системата на предучилищното и училищното
образование, служители в научните
организации и висшите училища, кариерни
консултанти, психолози, лица без завършени
етапи и степени на образование, неграмотни
лица, деца, младежи, възрастни извън
задължителната училищна възраст, родители,
учители, директори на училища
Възрастно население
Представители на неправителствени младежки
и спортни организации, младежки
информационно-консултански центрове,
Регионалните и местни власти, млади хора,
Широката общественост
Представители на съдебната система
Органи на местната власт, работодателски
организации и професионални съюзи,
държавни институции, организации за защита
на потребителите и др.

Основни дейности

Отг. институции



Семинар на тема „Новите аспекти в актуализираната
Национална програма за реформи 2014 г.“



Национална информационна кампания за
популяризиране на Oперативна програма “Наука и
образование за интелигентен растеж“



Бюджет
/лв./

МФ

6 500 лв.

МОН

10 000 лв.

Предизвикателства на демографските промени в
контекста на Национална здравна стратегия 2014 – 2020

МЗ

15 000 лв.



Семинар на тема „Социалното приобщаване на младите
хора чрез спорт. Европейски тенденции и перспективи“

ММС

10 000 лв.



Повишаване информираността на обществото, медиите
и професионалната общност относно приложимостта
на европейските тенденции при продължаване
реформата в областта на правосъдието







Популяризиране на европейски практики за
подобряване на услугите за гражданите и бизнеса
Извършване на социологическо проучване относно
отражението на реформите в областта на правосъдието
в ЕС на национално ниво и възприемането им от
обществото
Популяризиране и проучване на добри практики на
корпоративната социална отговорност
Национален план

АМС, Кабинет на
заместник
министърпредседателя и
министър на
правосъдието

24 000 лв.

МП

24 000 лв.

МП

24 000 лв.

АМС

102 600 лв.

Общо:

560 000 лв.
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Приоритет

Основни целеви групи

Основни дейности

Отг. институции

Бюджет
/лв./

МЕЖДУНАРОДЕН ПЛАН
ЦЕЛ: ИЗГРАЖДАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПОЛОЖИТЕЛЕН ОБРАЗ НА СТРАНАТА НИ В ЧУЖБИНА
Целите на Комуникационната стратегия на РБ за ЕС в Международен план произтичат пряко от произтичат пряко от приоритетите в областта на активната външна политика,
залегнали в Програмата на правителството на РБ „Държавност, развитие, справедливост”.
В този контекст, дейностите по Международния план на Комуникационната стратегия на РБ за ЕС са насочени към една основна устойчива цел - изграждането и утвърждаването
на положителен образ на страната ни в чужбина посредством инструментите на публичната дипломация.
През 2014 г. продължава концентрирането на усилията за реализиране на целите около няколко ясно дефинирани приоритети, като бъде обърнато внимание върху
усъвършенстване на координацията и синергията с комуникационните кампании на ЕК и ЕП в целевите държави.
ПРИОРИТЕТ 1: ОБРАЗА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАТО ДЪРЖАВА ЧЛЕН НА ЕС
В рамките на този приоритет попада по-голямата част от дейностите на МВнР и задграничните представителства на РБ по Комуникационната стратегия, като акцентът е 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 включват
отбелязване на значими паметни дати, участие в общоевропейски събития и кампании в целевите държави, участие в събития, свързани с приоритетите на Гръцкото и
Италианското председателство на Съвета на ЕС и тематичната Европейска година на съвместяването на професионалния и семейния живот, и др.
• отбелязване на значими паметни дати;
• оказване на подкрепа за компетентно и квалифицирано
участие в дискусии, конференции, кръгли маси и срещи на
бизнеса в целевите държави;
• организация на публични събития с подкрепата на известни
- лидери в политиката и неправителствения сектор, в
българи с положителен имидж, граждани на целевите държави;
1
академичните и бизнес среди,
• (съ)-организация на по-мащабни събития в общия контекст на МВнР, ДП, ДКИ, ДИ
200 000 лв.
- широката публика в целевите държави.
ЕС (напр. 9 май)
• партньорство с местни НПО и подкрепа на техни инициативи,
съответстващи на българските приоритети;
• връзки с медиите и повишаване на интереса им към
България, включително насърчавайки техни посещения в
България.
ПРИОРИТЕТ 2: ПЪЛНОПРАВНАТА ИНТЕГРАЦИЯ НА СТРАНИТЕ ОТ ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ В ЕС
В рамките на този приоритет акцентът е върху популяризиране на активната политика на България като член на ЕС за подкрепа на европейските перспективи на страните от
региона, 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. Основните дейности включват организирането на
събития в целевите държави и международни събития в България.

4

Приоритет

2

Основни целеви групи

Основни дейности

Отг. институции

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

• оказване на подкрепа за компетентно и квалифицирано
участие в тематични дискусии, конференции, кръгли маси и
срещи в целевите държави;
• организация на тематични публични събития с
международно участие в България;
• организация на публични събития с подкрепата на известни
българи с положителен имидж, граждани на целевите държави
• (съ)-организация на по-мащабни събития в общия контекст на
ЕС (напр. 9 май);
• партньорство с местни НПО и подкрепа на техни инициативи,
съответстващи на българските приоритети
• връзки с медиите и повишаване на интереса им към
България, включително насърчавайки техни посещения в
България.

МВнР, ДП, ДКИ, ДИ

Бюджет
/лв./

80 000 лв.

ПРИОРИТЕТ 3: ПОВИШАВАНЕ ВИДИМОСТТА НА ЕС В СТРАНИТЕ ОТ ИЗТОЧНОТО ПАРТНЬОРСТВО И ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО С ТЯХ
През 2014 г. ще продължат 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.
- ключови актьори на различни институционални нива,
• (съ)-организация на конференции, обучения, дискусии,
3
МВнР, ДП, ДКИ, ДИ
80 000 лв.
- широката публика в целевите държави
семинари, срещи на бизнеса, кръгли маси, кампании.
ПРИОРИТЕТ 4: СЪТРУДНИЧЕСТВО С БЪЛГАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ В ЦЕЛЕВИТЕ ДЪРЖАВИ В СФЕРАТА НА ПУБЛИЧНАТА ДИПЛОМАЦИЯ.
Акцентът по този приоритет е върху дейности, насочени към развитие и укрепване на ролята на българските общности в чужбина за утвърждаване на положителния образ и
авторитета на страната ни като член на ЕС.
• (съ)-организация на конференции, обучения, дискусии,
семинари, срещи на бизнеса, кръгли маси в целевите държави.
- неправителствени организации (НПО),
• (съ)-организация на международни събития в България с
- сдружения на българските общности,
участието на представители на целевите групи.
- български училища,
4
• партньорство с български НПО и с местни организации и
МВнР, ДП, ДКИ, ДИ
80 000 лв.
- медии и блогъри,
подкрепа на техни инициативи, съответстващи на българските
- активисти за човешки права,
приоритети.
- широката публика в целевите държави
• оказване на подкрепа за участие на български експерти в
местни инициативи на теми, съответстващи на приоритетите.
Международен план

Общо:

440 000 лв.

РАБОТНА ПРОГРАМА 2014 г.

ОБЩО:

1 000 000 лв.
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