ГОДИШЕН ОТЧЕТ
ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА 2013 Г.
НАЦИОНАЛЕН ПЛАН
Работната програма на Комуникационната стратегия на Република България за
Европейския съюз за 2013 г. бе приета с решението по т. 25 от Протокол № 4 от
заседанието на Министерския съвет на 30 януари 2013 година.
В частта Национален план - Цел 1 „Повишаване на информираността на българските
граждани относно политиките на ЕС и правата и задълженията им като граждани на
Съюза” Министерският съвет одобри четири основни приоритета, които се реализираха,
както следва:
Приоритет 1. Повишаване на информираността и самочувствието на българските
граждани в контекста на Европейската година на гражданите 2013 г.
Дейност: Публични прояви за запознаване на българските граждани с правата им като
граждани на ЕС - „Месец на ЕВРОПА”
Отговорни институции: Областни администрации
Организирани бяха публични прояви за запознаване на българските граждани с правата
им като граждани на ЕС - „Месец на ЕВРОПА”. В продължение на успешно проведената
през 2012 г. Седмица „Европа - България“, през 2013 г. кампанията отново се проведе от
28-те областни администрации съвместно с Националното сдружение на читалищата и бе
с фокус отбелязване на Годината на гражданите 2013 г. В периода април-май 2013 г. бяха
проведени поредица от културни и информационни събития, като заключителната фаза
беше свързана с отбелязване на „Деня на Европа”. Проведени бяха събития, фокусирани
върху европейска тема, като изложби с фотографии, концерти с участието на самодейни
състави при читалищата по места, информационни срещи, посветени на ЕС и правата на
гражданите, изложби на тема „Граждани на Европа” и други.
Предвидените средства по тази инициатива са в размер 100 000 лв., в това число 10 000
лева за ОА - Софийска област за предоставяне на Съюза на народните читалища за
организиране на кампанията. На всяка ОА бяха предоставени средства в размер на 3 214
лева. Съгласно представените отчети средствата са изцяло изразходвани за постигане на
заложените резултати.
Дейност: Медийно партньорство с БНР чрез съпътстващи събития, предавания,
репортажи и други, които да популяризират Европейската година на гражданите - 2013
г.
Отговорна институция: БНР
В рамките на дейността за медийно партньорство с БНР чрез съпътстващи събития,
предавания, репортажи и други, които да популяризират Европейската година на
гражданите - 2013 г. са изпълнени редица продукции чрез националната програма
Хоризонт. През календарната 2013 година в продукциите на БНР беше усвоена и цялата
предвидена сума в размер на 12 000 лв.
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Дейност: Медийно партньорство с БНТ в провеждането на мащабната национална
комуникационна кампания „2013 – Европейска година на гражданите“
Отговорна институция: БНТ
През 2013 г. медийното партньорство с БНТ включи следните дейности:
Изработен е нов клип, който обявява провеждането на конкурс под надслов „НИЕ в
европейското семейство”;
Изработен е филм за българските евреи в Тел Авив, чиито семейства са били
спасени по време на Холокоста;
Поддръжка на интернет страница „Европейска година на гражданите”
http://eucitizens.bnt.bg.
Бюджетът на дейността в размер на 30 000 лв. е усвоен напълно.
Дейност: Информационна кампания за перспективите и пречките пред свободното
движение на български работници в Европейския съюз
Отговорна институция: МТСП
В рамките на този приоритет с водещо ведомство Министерство на труда и социалната
политика (МТСП) бе включена инициатива за отбелязване на „Европейската година на
гражданите 2013 г.”. На 1 април 2013 г. МТСП проведе официално откриване на
кампанията, съвместно с представителството на ЕК в България, информационното бюро
на ЕП и Европейския алианс за Европейската година на гражданите. Също така МТСП
проведе два семинара със следните теми: „Свободното движение на български
работници в ЕС – пречки и перспективи” и „Да бъдеш гражданин на Европа”. В
семинарите взеха участие общо над 60 представители на различни държавни институции,
организации социални партньори.
В рамките на тези дейности бяха разработени и разпространени информационни
материали за Европейската година на гражданите, включително относно свободното
движение на работници, координацията на социалната сигурност и защита на правата на
гражданите, които работят в ЕС. За реализирането на тези дейности бяха изразходвани 3
141,88 лв. от предвидените 30 000 лв.
Приоритет 2. Представяне на многообразието на етноси и култури в Европейския съюз и
приносът на Република България към европейските ценности.
Дейност: Форум на високо равнище в София по въпросите на човешките права в Европа
и света - подиумна дискусия по въпроси, свързани със зачитане на човешките права и
толерантността в Европа и света
Отговорна институция: Администрация на Президента
В работната програма за 2013 г. бе предвидена инициатива „Форум на високо равнище за
дискутиране на въпроси на човешките права, толерантността и интеграцията в Европа и
света” с водещо ведомство Администрацията на Президента на Република България.
Поради непредвидени обективни причини, форумът не е проведен и предвидените
средства в размер на 55 000 лева не са изразходвани.
Дейност: Седмица на български филми и други дейности, посветени на спасяването на
евреите от Холокоста
Отговорна институция: МК
В рамките на този приоритет бе предвидено провеждането на поредица от културни
дейности за представяне на приноса на България към европейските ценности. Те
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включваха: провеждането на Българо - Израелска филмова програма „Фокус Израел” от
ИА „Национален филмов център” към Министерство на културата; тържествен концерт в
зала „България” от Държавния културен институт към министъра на външните работи,
изнесен пред чуждестранни посланици и дипломати, членове на българското
правителство, представители на културни и образователни институции; проведен конкурс
и избран идеен проект на символ за отбелязване на българския принос в спасяването на
евреите от Холокоста от Съюза на българските художници. Предвидените за тези
дейности средства бяха в размер на 69 000 лв, от които са изразходени 64 048 лв.
Дейност: Публични събития за отбелязване на приноса на България в спасяването на
евреите от холокоста и издаване на сборник с публикации от тях
Отговорна институция: СУ
В изпълнение на предвидената дейност в рамките на този приоритет Софийският
университет „Св. Климент Охридски” организира и проведе Експертен дискусионен форум
в зала 1 на Ректората на Софийския университет. Всички материали от форума са
обработени и включени в електронен сборник в рамките на електронното списание
„Публични политики.bg“. В подкрепа на организирането на форума и издаването на
сборника бяха отпуснати и усвоени средства в размер 30 000 лв.
Дейност: Документална изложба „Архивите за българския принос към Европейските
ценности”
Отговорна институция: ДА „Архиви”
Държавна агенция „Архиви” организира документалната изложба „Архивите за
българския принос към европейските ценности”. Документите в изложбата са отпечатани
в два варианта (английски и български). Английският вариант е представен в сградата на
Европейския парламент в Брюксел, в Будапеща и в Рим. Българският вариант е
представен в София, Русе, Бургас и Сливен. Бюджетът на инициативата бе в размер на
14 000 лв., като средствата са усвоени напълно.
Приоритет 3. Прозрачност и партньорство при изпълнение на задълженията на
Република България като държава членка на ЕС и при участие в процеса на вземане на
решения в ЕС.
Дейност: Изготвяне, дизайн, отпечатване и разпространение на информационни и
рекламни материали във връзка с членството на България в Европейския съюз (ЕС)
Отговорна институция: АМС
За осъществяване на дейност „Изготвяне, дизайн, отпечатване и разпространение на
информационни и рекламни материали във връзка с членството на България в
Европейския съюз“ бяха разработени ръководства с подробна информация относно
нормативно определените процедури и практики за изготвяне на позиции за заседанията
на Съвета на ЕС и подготвителните му органи, позиции на страната по наказателни
процедури и др. Разработени са следните материали: Практическо ръководство за
участието на България в процеса на вземане на решения от Съвета на ЕС; Ръководство за
изготвяне на позиции във връзка с процедури за нарушение по чл. 258 – 260 от Договора
за функционирането на ЕС; Информационна брошура за Председателството на Съвета на
ЕС, както и Информационна брошура относно постигнати резултати от участието на
Република България в процеса на вземане на решения в ЕС по време на Ирландското
председателство на Съвета на ЕС (януари – юни 2013 г.).
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От предвидените за целта средства в размер на 25 000 лева, бяха усвоени 24 800 лева.
Дейност: Повишаване информираността на широката общественост за ролята на
Европейския семестър като инструмент за предварителна координация на
икономическите политики на ЕС, за процедурата по макроикономически дисбаланси –
нов елемент от икономическото наблюдение в ЕС, и за резултатите от опита в тази
област от първите две години на засилено икономическо наблюдение в ЕС
Отговорна институция: МФ
В рамките на този приоритет, Министерство на финансите разработи и реализира проект с
основна дейност „Повишаване информираността на широката общественост за ролята на
Европейския семестър като инструмент за предварителна координация на
икономическите политики на ЕС, за процедурата по макроикономически дисбаланси –
нов елемент от икономическото наблюдение в ЕС, и за резултатите от опита в тази област
от първите две години на засилено икономическо наблюдение в ЕС“. За реализацията на
проекта на 1 и 2 декември 2013 г., в к.к. Боровец, беше проведен семинар за
представители на медиите. За неговото обезпечаване беше предвиден бюджет от 10 000
лв., като направените разходи са в размер на 9 713,84 лв.
Дейност: Информационни кампании и обществени дискусии по приоритетни за
Република България теми от дневния ред на ЕС
Отговорна институция: АМС
В рамките на дейност „Информационни кампании и обществени дискусии по приоритетни
за Република България теми от дневния ред на ЕС” с отговорна институция
администрация на Министерския съвет в периода 1 юни - 31 август 2013 г. са разработени
и разпространени ежеседмични електронни бюлетини с обобщена информация за
дискусиите от дневния ред на ЕС, както и в рамките на координационния механизъм по
въпросите на ЕС в България. В периода 1 септември -30 ноември 2013 г. са изготвяни и
разпространявани ежедневни електронни бюлетини. Също така в периода 1 юни - 30
ноември 2013 г. са разработени и разпространени месечни брошури за развитието на
приоритетните за Република България въпроси от дневния ред на ЕС.
В рамките на тази дейност през месец ноември 2013 г. се проведе Координационна среща
за обсъждане на въпроси от политически характер, които попадат в част І „Въпроси, които
изискват политическо решение“ от дневния ред на Съвета по европейските въпроси (СЕВ).
В нея участие взе министърът на външните работи и председател на СЕВ и членове в
политическия и експертния формат на Съвета. На срещата са обсъдени координационни
въпроси от дневния ред на СЕВ, както и такива, свързани с подготовката на предстоящото
за Република България Председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. и възможностите за
партньорство с Европейския парламент след Договора от Лисабон .
На 9 декември 2013 г. се проведе Конференция на тема „Значението на европейския
избор“ под патронажа на министъра на външните работи г-н Кристиан Вигенин.
Конференцията бе организирана съвместно от администрацията на Министерския съвет и
Министерството на външните работи в сътрудничество с Информационното бюро на ЕП и
Представителството на ЕК в София. На конференцията взеха участие представители на
Европейския парламент и на Народното събрание, на администрацията на Министерския
съвет и на администрацията на Президента, ЦИК, членове на Съвета по европейските
въпроси, неправителствени организации, студентски организации и представители на
медиите.
От предвидения за тази дейност бюджет в размер на 40 000 лв. са изразходвани 22 568.48
лв.
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Дейност: Работни срещи между български експерти и експерти от европейските
институции и от администрациите на държавите-членки с цел задълбочаване на
партньорството и подобряване на сътрудничеството
Отговорна институция: АМС
В рамките на дейност „Работни срещи между български експерти и експерти от
европейските институции и от администрациите на държавите-членки с цел
задълбочаване на партньорството и подобряване на сътрудничеството” бяха изготвени
Насоки за бъдеща работа с българските командировани национални експерти. През
месец ноември 2013 г. се проведе среща в Постоянното представителство на Република
България в Европейския съюз (ППРБЕС) в Брюксел с български командировани
национални експерти.
Другият фокус на тази дейност беше усъвършенстване на координацията и подобряване
на неформалната комуникация на българския СОЛВИТ център с другите центрове от
мрежата СОЛВИТ, както и повишаването на информираността на български граждани
които живеят в чужбина за правата им като граждани на ЕС. За целта са проведени
работни посещения в Мадрид, Кралство Испания, в периода 16-19 април 2013 г. и Кипър,
в периода 15-19 септември 2013 г. Посетените държави са избрани поради големия брой
неразрешени проблемни случаи с българи, живеещи там и които не са достатъчно добре
запознати с правата си като граждани на ЕС. В рамките на посещенията бяха проведени
срещи с представители на българските общности в тези държави, с дипломатите в
българските посолства, както и с националните СОЛВИТ центрове съответно на Испания и
Кипър. По време на посещението в Кипър беше организирана и открита приемна за
български граждани в сградата на българското посолство в Никозия.
От заложения бюджет в размер на 25 000 лв. са изразходвани 22 808.14 лв.
Дейност: Международна конференция на тема „Партньорство между институциите и
неправителствените организации за защита на гражданите при кризи – европейски
практики и перспективи за България”
Отговорна институция: ОА-Софийска област
В периода 21- 22 май 2013 г. се проведе Международна конференция на тема
„Партньорство между институциите и неправителствените организации за защита на
гражданите при кризи – европейски практики и перспективи за България”. В нея взеха
участие представители на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните
работи, Министерството на околната среда и водите, различни ведомства, областни
управители, кметове на населени места, представители на неправителствения сектор и на
академичната общност, представител на кабинета на комисаря по международно
сътрудничество, хуманитарна помощ и реакция при кризи г-жа Кристалина Георгиева.
Целта на конференцията беше обмен на експертни мнения и европейски практики за
изработване на препоръки относно подобряване националната система за справяне с
кризи.
Предвидените средства в размер на 30 000 лв. бяха напълно усвоени.
Приоритет 4. Повишаване на информираността относно възможностите на мрежата
СОЛВИТ за решаване на проблеми, възникнали пред българските граждани и бизнеса в
други държави-членки на ЕС.
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Дейност: Активни европейци чрез мрежата СОЛВИТ: организиране и провеждане на
поредица от информационни и комуникационни дейности
Отговорна институция: АМС
В рамките на този приоритет се проведе инициативата „Активни европейци чрез мрежата
СОЛВИТ“, която включваше следните информационни събития в страната: организиране
на лятно училище и конкурс за есе; организиране на среща с представители на български
бизнес-организации; провеждане на координационна среща с контактните точки на
мрежата СОЛВИТ в българската администрация; провеждане на 34-та редовна среща на
националните СОЛВИТ центрове на държавите членки на ЕС и на ЕИП в България;
изготвяне и разпространяване на печатни издания за популяризиране на СОЛВИТ в
България; провеждане на семинар за популяризиране на функциите и ползите на мрежата
СОЛВИТ с участието на посолствата на страните-членки на ЕС и провеждане на Годишна
среща на контактните точки на мрежата СОЛВИТ в българската администрация.
От заложения бюджет в размер на 90 000 лева са изразходвани 81 000 лв.
Изразходените средства по Комуникационната стратегия за 2013 г. в национален план
съгласно представените отчети са в размер 444 080,34 лв. от предвидените 560 000 лв.
МЕЖДУНАРОДЕН ПЛАН
Настоящият годишен отчет е изготвен въз основа на оперативни отчети на българските
дипломатически представителства в чужбина, държавни институции и организацииизпълнители на проекти по Работната програма за 2013 г., подадени в дирекция
“Пресцентър” на Министерство на външните работи. Отчетът съдържа следните части:
І.
ІІ.
ІІІ.
ІV.

Цели и приоритети на Работната програма на КС за 2013 г. в Международен план.
Примери за успешни практики и инициативи в изпълнение на приоритетите.
Изводи и препоръки.
Изпълнение на инициативите по Работната програма на КС за 2013 г. в
Международен план /в табличен формат/.

І.

Цели и приоритети на Работната програма за 2013 г. в Международен план.

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 2013 г. в Международен план бяха заложени четири основни приоритета,
произтичащи от приоритетите на българската външна политика в съответствие с
Програмата на правителството на България за периода 2009 -2013 година.
Приоритет 1. Образа на Република България като държава член на ЕС.
Дейностите в изпълнение на този приоритет бяха насочени към представяне на България
като активен член на ЕС, популяризиране на успехите й във всички области на
обществено-политическия живот, популяризирането на културно-историческото
наследство и съвременната българска култура и изкуство и образа на страната като
привлекателно място за туризъм и чуждестранни инвестиции.
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През 2013 г. акцентът бе поставен върху отбелязването на значими паметни дати,
специфични за 2013 г., каквито са 70-годишнината от спасяването на българските евреи
през Втората световна война и 1150 години от Великоморавската мисия на св.св. Кирил
и Методий.
Приоритет 2. Пълноправна интеграция на страните от Западните Балкани в ЕС.
Дейностите в изпълнение на този приоритет бяха насочени към популяризирана на
активната политика на България като член на ЕС и представянето на страната като
инициатор за задълбочаване на сътрудничеството между балканските държави, както и
активиране на междукултурния диалог в региона. Потвърдено бе, че България от една
страна е застъпник на ясната европейска перспектива за Западните Балкани и е готова да
подпомага държавите от региона по пътя на интеграцията, за да изпълнят постепенно
критериите за присъединяване към Европейския съюз.
Приоритет 3. ЕС като глобален актьор. Българската роля в изграждането на стабилна
демокрация и плуралистични общества в страните от Близкия Изток и Северна Африка.
Дейностите, планирани в изпълнение на този приоритет, бяха насочени към
демонстриране потенциала на България да бъде значим фактор в отношенията на ЕС с
трети страни.
Приоритет 4. Повишаване видимостта на ЕС в страните от Източното партньорство и
задълбочаване на сътрудничеството с тях.
Дейностите в изпълнение на този приоритет бяха насочени към очертаване на
възможностите за сътрудничество между ЕС и страните от ЕИП, акцентирайки върху
предимствата на конкретното сътрудничество с България като страна член на Съюза с
ценен специфичен опит в евроатлантическото сътрудничество.
Обобщение на инициативите по Международния план по видове.
Инициативите по Международния план бяха реализирани от дипломатическите
представителства на Р. България в чужбина, посредством организацията на разнообразни
публични събития – конференции, семинари, участия в международни форуми и
чествания, изложби, концерти и други културно-информационни прояви в сътрудничество
с Министерството на културата на РБ, Държавния културен институт към МВнР,
Българските културни институти в чужбина, български и чуждестранни партньори от
неправителствения сектор и академичните среди.
В съответствие с приоритетите, дейностите бяха насочени предимно към целеви групи в
страни членове и кандидати за членство в ЕС, включително в страните от Западните
Балкани и страни от инициативата за Източно партньорство. В събитията се включиха
активно и представителите на българските общности зад граница. Проявите в България
бяха насочени към представители на международната общност в страната,
дипломатическия корпус и българската общественост.
Дейностите по Международния план на Комуникационната стратегия бяха групирани в
рамките на един проект РП-2013-01, координиран и изпълнявани от Министерството на
външните работи.
В процеса на планиране на Международния план за 2013 г. бяха идентифицирани 120
предложения от задграничните представителства в 30 страни от ЕС, Западни Балкани,
Източно партньорство и Русия, въз основа на които, поради ограничения ресурс, бяха
планирани 78 дейности в 27 държави, като бе предвиден и ресурс за значими
международни събития в България, нововъзникнали публични събития по актуални
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въпроси и за осигуряване на рекламно-информационни материали за популяризиране на
България в чужбина.
В края на отчетния период по Международния план на Комуникационната стратегия за
2013 г. са осъществени 98 дейности в 31 държави:
- фестивали и културно-информационни презентации – 31;
- конференции, семинари, дискусии, участия в международни форуми – 14;
- изложби – 29;
- концерти – 24;
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 Работната програма на Комуникационната
стратегия за 2013 г., беше в размер на 1 000 000 лева. Съгласно решение на Съвета по
европейска комуникация и Министерския съвет, бюджетът по Международния план на КС
за 2013 г. беше в размер на 440 000 лева. Към датата на отчета, разходите по
Международния план възлизат на 393 663 лева.
ІІ. Примери за успешни практики и инициативи в изпълнение на приоритетите (пълен
списък е представен в Раздел ІV).
1. Образа на Република България като държава член на ЕС.
Основните дейности по Международния план на Комуникационната стратегия са
традиционно насочени към изпълнението на този приоритет. Акцентът при публичните
събития през настоящата година бе поставен върху отбелязването в международен план
на значими паметни дати, специфични за 2013 г., каквито са 70-годишнината от
спасяването на българските евреи през Втората световна война и 1150 години от
Великоморавската мисия на св.св. Кирил и Методий.
Изпълнението на планираните инициативи започна през м. януари 2013 г. след
приемането на Работната програма на КС от Министерския съвет.
През отчетния период МВнР осъществи основната част от международната кампания на
правителството за отбелязване на 70-та годишнина от спасяването на българските евреи
през ВСВ, включваща поредица от културни събития в целеви европейски държави.
В рамките на кампанията беше подготвен специален уебсайт, представящ разнообразни
текстови, видео и графични материали по темата.
МВнР съвместно със задграничните представителства на РБ и Държавния културен
институт осъществиха разнообразна културна програма, включваща концерти, тематични
изложби, публични лекции, прожекции на филми и възпоменателни събития в Белград,
Берлин, Будапеща, Брюксел, Букурещ, Варшава, Ватикана, Виена, Женева, Киев,
Лондон, Мадрид, Минск, Москва, Париж, Прага, Рим, Сараево, Стокхолм, Страсбург,
както и събития в България, Израел и САЩ.
Президентът Росен Плевнелиев и израелският държавен глава Шимон Перес почетоха
на 6 март в центъра на обединена Европа 70-тата годишнина от спасяването на
българските евреи. В присъствието на двамата държавни глави, на комисар Кристалина
Георгиева, на официални делегации от България и Израел, членове на Европейския
парламент и представители на еврейски организации в Европейския парламент в
Брюксел беше открита документалната изложба „Труден избор с голямо значение:
съдбата на българските евреи”, изготвена от Държавна агенция „Архиви” със
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съдействието на Яд Вашем. Участие в проявата взеха детският вокален състав „Хаверим”
от България и италианският писател и общественик Габриеле Нисим, автор на книгата
„Човекът, който спря Хитлер: Историята на Димитър Пешев, спасил евреите на една
нация”.
Беше постигната основната цел на комуникационната инициатива - представянето на
ролята на българското гражданско общество за спасяването на българските евреи по
време на Втората световна война. Събитието се радва на изключителен успех пред
международната аудитория, включваща влиятелни европейски политици, представители
на медиите и лица с висок обществен авторитет.
На 13 март Министерството на външните работи взе участие във възпоменателна
церемония, посветена на жертвите на Холокоста, която се проведе в гр. Лом съвместно с
представители на български институции, неправителствени организации и
дипломатическия корпус.
Посолството на Република България в Берлин се включи в отбелязването на годишнината
чрез организацията на поредица от публични събития, организирани съвместно с найвлиятелните еврейските неправителствени организации в Германия. На 19 март в
Концертхаус Берлин бе открита музикалната вечер, посветена на 70 годишнината от
спасяването на българските евреи. В концертната програма бяха изпълнени
импровизации по произведения на Панчо Владигеров, импровизации на сафаридски
песни, авторски произведения на Милчо Левиев. На 28 март т.г. в залата на Института за
културна дипломация в Берлин посолството на РБ в Берлин организира възпоменателното
събитие, посветено на 70 годишнината от спасяването на българските евреи, включващо
прожекция на филма на Джеки Комфорти "Оптимисти, една история за спасяването на
българските евреи от холокоста", откриване на документална фото-изложба и подиумна
дискусия по темата с участници от България и Германия.
Изложбата „Силата на гражданското общество: съдбата на евреите в България, 1940 –
1944 г.” Бе представена на 9 декември 2013 г. в Британския парламент. В официалното
откриване на изложбата” взеха участие г-н Дейвид Лидингтън, министър по европейските
въпроси, д-р Албена Танева от Центъра за еврейски изследвания към СУ “Св. Климент
Охридски”, г-н Кевин Барън, председател на Британско-българската общопартийна
парламентарна група, г-н Даниел Тауб, посланик на Израел. Домакин на събитието беше
българският посланик във Великобритания г-н Константин Димитров.
Тържествената вечер-изложба бе уважена от високопоставени гости, сред които бяха
баронеса Варси, министър във Форин офис по въпросите на религиите и общностите, лорд
Бозуел - председател на комисията по европейски въпроси в Камарата на лордовете, сър
Андрю Бърнс, специален представител на ОК по въпросите на Холокоста, членове на
Британския парламент, Кирил Сакскобургготски, посланици, акредитирани в Лондон,
представители на еврейски неправителствени организации, приятели на България и на
българската общност във Великобритания.
През отчетния период българските дипломатически представителства се включиха
активно и в отбелязване зад граница на Деня на Европа, Деня на българската просвета и
култура и на славянската писменост, и Деня на будителите, като през 2013 г. публичните
събития бяха концептуално обвързани с отбелязването на 1150 години от
Великоморавската мисия на св.св. Кирил и Методий, със специален фокус върху
съвместните чествания в Чехия, Словакия, Ватикана и страните от Балканския регион.
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Изложбата „Старобългарският ръкопис Codex Suprasliensis (Супрасълски сборник) от X
век в контекста на византийско-славянските взаимоотношения” беше представена на
две места в Чешката република - от 10 до 26 май в Южна Моравия в музея „Слованске
храдище“ в Микулчице, където се намира паметникът на св. св. Кирил и Методий,
издигнат от българската държава през 2006 година. Представянето на изложбата и
съпътстващите прояви беше поставено в контекста на официалното честване на 1150-та
годишнина в Чешката република и беше обвързано с провеждането на ежегодния Събор
на българите от Централна Европа и полагането на венци на паметника в Микулчице.
Времево Съборът съвпадна и с тържествата по отбелязването на 1150-та годишнина,
организирани от Православната църква на Чешките земи и Словакия и от Южноморавска
област. От 29 май до 30 юни изложбата бе показана в представителната зала на
Академията на науките на ЧР в Прага, където бе открита от българския вицепрезидент
Маргарита Попова, която, в рамките на своята визита в ЧР, откри в Бърно и ІV-та
Международна чешко-южнославянска конференция „Преподаването на южнославянски
езици и литератури в днешна Европа”, също посветена на 1150-годишнината от
Великоморавската мисия. През м. октомври в Прага бе представена и изложбата
„Светлината на буквите“, с което бе постигнато целогодишно позитивно българско
присъствие в рамките на честванията на юбилея в Чешката република.
В Братислава в периода май-септември бе представена фотоизложба на средновековни
ръкописи под надслов „В началото бе буквата”, която бе открита със съпътстваща лекция
на ръководителя на Кирило-методиевия научен център при БАН. През м. юни България бе
представена от учените от КМНЦ-БАН и в конференция, посветена на делото на св.св.
Кирил и Методий, организирана в рамките на „Славянските дни” в гр. Нитра.
Съдействието на българското посолство в отбелязването на годишнината в Словакия бе
тематично обвързано и с 20-та годишнина от установяването на съвременните българословашки дипломатически отношения.
Международната конференция на тема „Европейските измерения на делото на Св. Св.
Кирил и Методий” се проведе на 21 ноември 2013 г. в зала „Бенедикт XVI” в Папския
Университет на Св. Кръст в Рим. Събитието бе организирано от посолството на Република
България при Светия Престол и Малтийския орден. Конференцията беше заключителна
проява на голямата общонационална и международна българска програма под
патронажа на президентската институция за честване на 1150-годишнината от
Великоморавската мисия на Светите Солунски братя, Съпокровители на Европа.
С доклади на високо научно равнище участваха видни изследователи –
кирилометодиевисти от Италия и България. В препълнената академична зала „Бенедикт
ХVІ” присъстваха много посланици и други представители на дипломатическия корпус
към Светия Престол, политици, представители на Държавния Ватикански Секретариат,
италиански учени, журналисти и студенти, представители на Българския културен
институт в Рим, много наши сънародници.
През отчетния период МВнР разпространяваше до задграничните представителства
ограничени количества от наличните рекламно-информационни материали,
популяризиращи България, които бяха използвани в рамките на публичните събития в
чужбина.
2. Пълноправна интеграция на страните от Западните Балкани в ЕС.
В изпълнението на този приоритет активно участваха задграничните представителства на
България в региона, които чрез дейността си продължиха да популяризират образа на
България като активен член на ЕС и НАТО с последователна политиката за подкрепа за
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европейското бъдеще на Западните Балкани. В изпълнение на този приоритет
посолствата осъществяваха и дейности по укрепване на връзките с българските общности
с цел активиране на ролята им като фактор за утвърждаване на положителния образ и
авторитета на страната ни в целевите държави. За поредна година посолството на РБ в
Скопие осъществи инициативата „Честване на Българската Коледа в Скопие”, включваща
празненство за деца на граждани на РМакедония, завършили в български учебни
заведения или преминали различни форми на обучение в България, както и деца на
български граждани, живеещи постоянно в страната и деца от смесени бракове.
Отчитайки положителните отзиви на участниците в този формат за срещи с българското
посолство, може да бъде отчетено, че инициативата предоставя подходяща възможност
за разширяване и укрепване на контактите с представителите на цитираните целеви групи
в Република Македония.
3. ЕС като глобален актьор. Българската роля в изграждането на стабилна демокрация и
плуралистични общества в страните от Близкия Изток и Северна Африка.
Основната дейност по този приоритет включваше организация на мащабно
международно събитие по темата за Близкия изток и Северна Африка в София, планирано
за провеждане през м. май, което бе отменено предвид развитието на общественополитическата обстановка в страната и приоритетните задачи, свързани с провеждането
на предсрочни парламентарни избори.
4. Повишаване видимостта на ЕС в страните от Източното партньорство и задълбочаване
на сътрудничеството с тях.
През 2013 г. продължи представянето на България като член на ЕС в страните от
Източното партньорство. Публичните събития, организирани от посолствата на РБ в
допринесоха за повишаване на видимостта на България и укрепване на двустранните
отношения с целевите държави.
Посолството на РБ в Тбилиси организира поредица от лекции с участие на български
политолог по въпроси на ЕС в Тбилиси и други региони на Грузия в сътрудничество с
местни НПО. В рамките на инициативата бе осъществена публична лекция на тема
„Разширяването на ЕС – предизвикателства и нови стратегии” в Грузинската фондация за
стратегически и международни изследвания, две академични лекции по въпроси на ЕС и
гражданското общество в Кавказкия университет пред студентски активисти и бъдещи
лидери от Младежкия парламент и НПО „Свободни студенти”, срещи и дискусии с
грузински НПО и работна среща с директора по европейска интеграция в Министерството
за европейска и евроатлантическа интеграция на Грузия.
Посолството на РБ в Ереван организира публично събитие за отбелязване на 50-та
годишнина от създаване на Дружеството за приятелство Армения-България, в рамките
на което бе представено специално издание на Българо-арменския речник, публикуван
със съдействието на посолството. В събитието взеха участие представители на МВнР,
Министерството на образованието, Минстерството на културата и Националната
библиотека на Р Армения, Дружеството за приятелство Армения-България местни ВУЗ,
Съюза на писателите; Съюза на журналистите и директорите на училищата “П. Яворов” и
“УСУМ”в Ереван. Екземпляри от речника бяха предоставени на участниците в събитието в
Ереван и предстои да бъдат разпространени и сред български институции и арменски
организации в България.
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ІІІ. Основни изводи и препоръки
И през 2013 г. българските задгранични представителства продължиха да концентрират
усилията си предимно върху осъществяването на малко на брой инициативи, съобразени
с изискванията за икономическа ефективност и въздействие, фокусирано върху влиятелни
целеви групи в съответните държави. В резултат на наложилата се добра практика за
търсене на партньорство с други институции и организации, голяма част от инициативите
са осъществени със значими икономии на бюджетни средства. Част от събитията,
планирани по за периода март-май, бяха отложени или отменени във връзка с развитието
на обществено-политическата обстановка в страната и приоритетните задачи, свързани с
провеждането на предсрочни парламентарни избори, но това не повлия значимо върху
основните събития за отбелязването в чужбина на двете основни годишнини през 2013
година.
От особено значение за успеха на събитията беше сътрудничеството на задграничните
представителства с Държавния културен институт и Държавна агенция „Архиви”, в
резултат на което имаше възможност за представяне в чужбина на подходящи тематични
изложби, посветени на 70-годишнината от спасяването на българските евреи през Втората
световна война и 1150 години от Великоморавската мисия на св.св. Кирил и Методий.
Координирането на събитията с официални визити на български делегации на високо
равнище допринесе за привличане на влиятелна аудитория и увеличаване на публичния
ефект от събитията в целевите държави.
По отношение на постигнатите резултати от инициативите за отбелязване на 70-та
годишнина от спасяването на българските евреи в годините на Холокоста трябва да се
отбележат – участието на високопоставени представители от страните-домакини в
проявите – председателя на парламента на Швеция в Стокхолм, министър по
европейските въпроси на Великобритания в презентацията в британския парламент в
Лондон и т.н. Навсякъде в събитията участие имаха и представители на посолствата на
Държавата Израел и еврейски организации, което е свидетелство за положителни нагласи
по отношение на ролята на България в тази драматична страница от съвременната
история. Представен е приносът на България за спасението на евреите от Холокоста през
ВСВ.
За постигнатите резултати от инициативата за отбелязване на 1150-та годишнина от
Великоморавската мисия на светите братя Кирил и Методий говори картината на
широкото географско представяне на проектите, осигуреното партньорство с академични
и университетски структури, интересът към лекциите и представянията. Затвърдено беше
партньорството с Апостолическата библиотека в Милано, която за втори път е домакин на
съвместен проект с Държавния културен институт към МВнР. Научната конференция в
Солун, посветена на Кирил и Методий и силният български акцент в презентациите
демонстрираха и нова посока в българо-гръцкото партньорство по отношение на
културното наследство. То се разглежда в контекста на глобалния цивилизационен процес
вместо в тесните рамки на националния фокус, което е съвсем нов тон в рамките на
региона.
Положително може да бъде оценена практиката за участие на задграничните
представителства в организацията на мащабни фестивали и събития, посветени на
България, които имат потенциал да станат традиционни и допринасят не само за
представянето на България пред чуждестранната публика, но имат положителен ефект
върху укрепване на отношенията с българските общности в чужбина.
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Работата с българските общности в чужбина в качеството им на фактор за утвърждаване
на положителния образ и авторитета на страната ни като член на ЕС е традиционно
застъпена в дейностите на българските посолства по всички приоритети на КС. Поактивното ангажиране на представителите на българските общности и влиятелни лица от
български произход в дейностите в сферата на публичната дипломация, има потенциал,
заслужаващ по-фокусирано внимание, и би следвало да бъде формулирано като отделен
приоритет при планирането на Работната програма за следващите периоди.
ІV. Изпълнение на инициативите по Работната програма на КС за 2013г. в
Международен план /таблица/
№

Държави

01.

Австрия

02.

Армения

03.

Беларус

04.

Белгия

Комуникационни инициативи в изпълнение на приоритетите от
РП на КС 2013 – Международен план
- Възпоменателни мероприятия във връзка със 70-годишнината
от спасяването на българските евреи от Холокоста - тематична
лекция, концерт на братя Владигерови, представяне на
изложбата "Силата на гражданското общество";
- Тържествено отбелязване на 150-годишнината от рождението
на проф. Иван Шишманов в сътрудничество с БКИ „Дом
Витгенщайн” и Института по славистика на Виенския
университет – представяне на изложба, лекция и документален
филм.
- Семинар, посветен на България, предназначен за австрийски
учители от средните училища в сътрудничество с МОН, БКИ
„Дом Витгенщайн” и Института по славистика на Виенския
университет;
- Презентация на България във връзка с българското участие в
издание на Festival of Festivals 2013 на International Committee
of Tourism Film Festivals (CIFFT)
- Честване на Деня на Европа и 50 години от създаването на
Дружеството за приятелски връзки Армения-България
- Отбелязване на 70г. от спасяването на българските евреи през
ВСВ със съдействието на Съюза на беларуските еврейски
обществени обединения и общини и участието на посланика на
Израел в Минск и прожекция на българския филм „След края
на света”.
- Отбелязване на 1150-та годишнина от Великоморавската мисия
на св. св. Кирил и Методий - изложба „Светлината на буквите”.
- Участие на България в Дните на Франкофонията в Минск.
- Откриване в ЕП на документалната изложба „Труден избор с
голямо значение: съдбата на българските евреи”, изготвена от
ДА „Архиви”, вкл. поздравителни адреси от Президента на на
РБ и държавния глава на Израел, изпълнение на вокална група
„Хаверим”от 134 СОУ „Димчо Дебелянов”, София.
- Отбелязване на 1150-та годишнина от Великоморавската мисия
на св. св. Кирил и Методий - изложба „Светлината на буквите”
в Европейското училище.
- Трети фестивал на българската култура в Брюксел (представяне
на български спектакли, филми и музикални изпълнения),
организиран от културен център „Диоген”;
- Концерт на Хора на Пловдивските момчета „Стефка Благоева“ в
Гент.
- Българско участие в младежка сесия „Young Professionals
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№

Държави

05.

Босна и Херцеговина

06.

Ватикана

07.

Великобритания

08.

Гърция

09.

Германия

10.

Грузия

11.

Дания

12.

Естония

Комуникационни инициативи в изпълнение на приоритетите от
РП на КС 2013 – Международен план
Summit” на „Brussels Forum”, насочена към стимулирането на
младежко участие във формирането на политики от световно
значение.
- Представяне на изложбата „Силата на гражданското общество:
Съдбата на евреите в България” в Сараево и Баня Лука;
- Участие на български изпълнители във Великденски концерт в
Сараево
- Възпоменателни мероприятия във връзка със 70-годишнина от
спасяването на евреите през ВСВ - изложба на ДА „Архиви” с
презентация на писателя Габриеле Нисим, концерт, прожекция
на филми;
- Конференция, посветена на делото на св.св. Кирил и Методий,
по повод 1150 г. от началото на мисията на Св. Св. Кирил и
Методий сред славяните.
- Изложба и конференция по темата за отношенията между
Църквата и Държавата в Източна Европа по време на
комунистическия период.
- Официално откриване на изложбата „Силата на гражданското
общество: съдбата на евреите в България, 1940 – 1944 г.” в
Британския парламент с участието на представители на
британското правителство, лордове и членове на парламента,
посланици, акредитирани в Лондон, представители на
еврейски неправителствени организации, приятели на
България, българската общност във Великобритания,
журналисти.
- Отбелязване на 1150 г. от Великоморавската мисия на св.св.
Кирил и Методий - Представянето на експозицията „Светлината
на буквите”, съпроводено с лекции на авторите, , прожекции на
документален филм (По-големият брат) в рамките на Научната
конференция „Св.Св. Кирил и Методий: Византия и славянският
свят” в Солун, представяне на изложба „Codex Suprasilensis /
Супрасълският сборник” в ГК Солун.
- Възпоменателни събития за отбелязване на 70 годишнината от
спасяването на българските евреи през ВСВ –музикална вечер с
участието на Милчо Левиев и Александър Владигеров в
„Концертхаус” - Берлин; представяне на документален филм,
изложба и подиумна дискусия в сътрудничество с Института по
културна дипломация, Берлин (ICD), Еврейската община
Берлин, Центрум Юдаикум и Германо-Българския форум.
- Тържествен концерт в Камерната зала на Берлинската
филхармония по повод 24 май, посветен на 1150 годишнината
от Великоморавската мисия на св.св. Кирил и Методий.
- Серия от лекции с участие на български политолог по въпроси
на ЕС в Тбилиси и други региони на Грузия в сътрудничество с
местни НПО.
- Културни прояви, съпътстващи посещението на Президента на
РБ в Копенхаген - изложба „Златни дарове от Свещари” и
акапелен концерт на датския септет глас, изпълняващ
автентичен български фолклор.
- Участие на българската джаз формация в престижния Tallinn
JazzOn Festival в Естония.
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№

Държави

13.

Испания

14.

Италия

15.

Литва

16.

РМакедония

17.

Полша

18.
19.

Комуникационни инициативи в изпълнение на приоритетите от
РП на КС 2013 – Международен план
- Честването на Деня на Европа – Алкала де Енарес, област
Мадрид;
- Отбелязване на 70-тата годишнина от спасяването на
българските евреи с тематична изложба в центъра „СефарадИсраел” към Министерството на външните работи и
сътрудничеството на Испания;
- Отбелязване на 1150-та годишнина от Великоморавската мисия
на св. св. Кирил и Методий с изложба на тема: „Възхвала на
буквите”;
- Дарения на книги на български език на Каса дел Лектор към
Центъра за култура Матадеро де Мадрид на Кметството на
Мадрид и Общинската библиотека в гр. Алхараке, Андалусия;
- Изложба екслибриси „Марио Варгас Льоса в София” в
Университет Комплутенсе, Мадрид;
- Участие с български щанд в есенния благотворителен базар на
асоциацията „Жени за образование и развитие” – Мадрид.
- Представяне на двуезична стихосбирка на поетесата Живка
Балтаджиева;
- Възпоменателни събития за отбелязване на 70 годишнината от
спасяването на българските евреи през ВСВ –акапелен концерт
на вокална формация „Юлангело” със специален репертоар от
православни и еврейски песнопения, посветен на годишнината.
- Отбелязване на 1150-та годишнина от Великоморавската мисия
на св. св. Кирил и Методий - изложба „Светлината на буквите” в
Милано.
- Отбелязване на 1150 г. от Великоморавската мисия на св.св.
Кирил и Методий - изложба „Codex Suprasilensis /
Супрасълският сборник” в изложбената зала на Библиотеката
на Литовската академия “Врублевски”; лекция на автора.
- Честване на Българската Коледа в Скопие с участието на деца
на граждани на Република Македония, завършили в български
учебни заведения или преминали различни форми на обучение
в България, както и деца на български граждани, живеещи
постоянно в Македония и деца от смесени бракове.
- Възпоменателни събития за отбелязване на 70 годишнината от
спасяването на българските евреи през ВСВ –акапелен концерт
на вокална формация „Юлангело” със специален репертоар от
православни и еврейски песнопения, посветен на годишнината,
прожекция на филма "През София към свободата", представяне
на изложбата „Силата на гражданското общество: съдбата на
евреите в България” в Краков в рамките на посещението на
Президента на РБ.

-

Отбелязване на 1150 г. от Великоморавската мисия на
св.св. Кирил и Методий - изложба „Светлината на
буквите” в Обществената библиотека „Владислав Ян
Грабовски”

-

Концерт класическа музика на български изпълнител в Двореца
"Фош”;
Българското участие в Седмицата на Франкофонията в Лисабон.
Възпоменателни събития за отбелязване на 70 годишнината от
спасяването на българските евреи през ВСВ – представяне на

Португалия
Румъния

-
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Държави

20.

Русия

21.

Словения

22.

Словакия

23.

Сърбия

24.

Украйна

25.

Унгария

26.

Финландия

27.

Франция

Комуникационни инициативи в изпълнение на приоритетите от
РП на КС 2013 – Международен план
изложба „Силата на гражданското общество“ и български
документални и игрални филми, акапелен концерт на вокална
формация „Юлангело” със специален репертоар от
православни и еврейски песнопения, посветен на годишнината.
- Отбелязване на 70 годишнината от спасяването на българските
евреи през ВСВ - представяне на изложбата на „Силата на
гражданското общество” в Музея на Холокоста в Москва,
прожекция на игралния филм „След края на света” в
Държавната библиотека за чуждестранна литература,
- Представяне на лекция, филм и изложба „Делото на проф.
Иван Шишманов – радетел на паневропеизма” по повод Деня
на Европа в Любляна.
- Концерт на работещи в Словения български оперни певци и
музиканти по повод 24 май.
- Отбелязване на 1150 г. от Великоморавската мисия на св.св.
Кирил и Методий, вкл: Представяне на фотоизложба на
средновековни ръкописи под надслов „В началото бе буквата”
със съпътстваща лекция; Концерт класическа музика на
студенти от класа на проф. Стефан Камиларов; Българско
участие в научна конференция „Кирил и Методий”,
организирана в рамките на „Славянските дни” в гр. Нитра.
- Церемония по засаждане на дърво в алеята Euroarboreta в гр.
Братислава по повод 20-та годишнина от установяването на
диломатическите отношения между Република България и
Словашката република.
- Отбелязване 70 години от спасяването на българските евреи
през ВСВ - тематична изложба, прожекция на филм, лекция;
- Отбелязване на Деня на Европа в Белград съвместно с ЕК;
- Отбелязване на 1150 г. от Великоморавската мисия на св.св.
Кирил и Методий, 24 май и Деня на народните будители –
представяне на изложби „Кирилицата“, „Светлината на
буквите” и представяне на документален филм, посветен на
делото на св. Методий, концерт по повод завършването на
първият випуск, изучавал средното си образование на
български език в гимназията в Димитровград (Цариброд).
- Отбелязване на 70-годишнината от спасяването на българските
евреи през ВСВ съвместно с Посолството на Израел в Украйна,
вкл. представяне на изложбата на ДКИ „Силата на
гражданското общество” и прожекция на филм.
- Откриване на документалната изложба на ДАА „Труден избор с
голямо значение: съдбата на българските евреи”;
- Културно-информационни прояви, съпътстващи посещението
на Президента на РБ в Будапеща
- Отбелязване на 1150 г. от Великоморавската мисия на св.св.
Кирил и Методий - представяне на изложби „Кирилицата“ и
„Светлината на буквите”.
- Отбелязване на 70-годишнината от спасението на българските
евреи през ВСВ – представяне на документална изложба,
открита от Президента на РБ в сградата на ЮНЕСКО, българско
участие в семинар „Спасяването на евреите от България по
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Комуникационни инициативи в изпълнение на приоритетите от
РП на КС 2013 – Международен план
време на Холокоста – специфика и памет”, организиран от
катедрите по староеврейски език и култура и катедрата по
славистика на Университета в Страсбург, прожекция на филма
на Джеки Комфорти "Оптимисти”;

-

Отбелязване на 1150-та годишнина от Великоморавската
мисия на св. св. Кирил и Методий - изложба „Светлината
на буквите”;

-

Представяне в Париж на документалния филм „4% Вселена“ за
българското участие в Европейската организация за ядрени
изследвания (ЦЕРН) на българската общност в Париж и беседа
с българския ядрен физик доц. д-р Леандър Литов;
Представяне на изложба на българската художничка Петя
Илиева на тема „Български фолклорни мотиви“ в Париж.
Конкурс за есета на български език и превод на текстове,
посветени на европейските измерения на делото на св.св.
Кирил и Методий, в сътрудничество със Загребския
университет.
Участие в проявите, организирани от делегацията на ЕС в
Хърватия по повод Деня на Европа, Деня на европейските
езици и присъединяването на Хърватия към ЕС.
Участие в ЕС-ЕКСПО и Дни на България по повод 24 май –
фотоизложби, презентация на България, прожекция на филми;





28.

Хърватия


-

Участие във Филателна изложба на страните от ЕС,
посветена на присъединяването на Хърватия към ЕС.



Отбелязване на 70-годишнината от спасението на българските
евреи през ВСВ – изложба „Силата на гражданското общество.
Съдбата на евреите в България“, концерт класическа музика в
Йерусалимската синагога в Прага и прожекция на филма „След
края на света“;
Отбелязване на 1150-годишнината от Великоморавската мисия
на св. св. Кирил и Методий – представяне на изложба на ДКИ
„Старобългарският ръкопис Codex Suprasliensis (Супрасълски
сборник) от X век в контекста на византийско-славянските
взаимоотношения” със съпътстващи прояви в обвързани с
отбелязването на 24 май от българската общност в Чехия и
провеждането на ежегодния Събор на българите от Централна
Европа, изложба на ДКИ „Светлината на буквите“, открита от
вицепрезидента на РБ в рамките на работно посещение в Прага
и Бърно.



29.

Чехия

30.

Швейцария

-

Изложба „Силата на гражданското общество: Съдбата на
евреите в България” в Двореца на нациите в Женева.
Отбелязване на деня на Европа - представяне на
изложбата „Проф. Иван Шишманов“ във Фрайбург;
Отбелязване на 1150 г. от Великоморавската мисия на св.св.
Кирил и Методий - Дни на славянската писменост и култура по
случай 24 май в Швейцария“, вкл. Ден на българската роза,
представяне на филма "По-старият брат", Първи български
фолклорен фестивал в Швейцария, представяне на книгата за
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№

Държави

Комуникационни инициативи в изпълнение на приоритетите от
РП на КС 2013 – Международен план
оперната певица Веселина Кацарова;

-

-

31.

Швеция

-

-

-

32.

България

-

-

Представяне на фотоизложба, посветена на българските
обекти под закрилата на ЮНЕСКО, и концерт на български
фолклорни изпълнители в Берн;
Kонцерти на българския църковен хор „Св. Параскева” в
Базел, Берн и Цюрих.
Културно-информационна инициативи в сътрудничество с
българската общност.
Представяне на изложбата на ДКИ "Силата на гражданското
общество. Съдбата на българските евреи” в Европейския
културен дом в Стокхолм, тематична лекция и прожекция на
филма „Отвъд хватката на Хитлер”, с участието на председателя
на шведския парламент, представители на Сдружението на
оцелелите от Холокоста в Швеция, дипломатическия корпус,
НПО, медии и българската общност.
Възпоменателна церемония, посветена на жертвите на
Холокоста, в гр. Лом съвместно с представители на български
институции, неправителствени организации и дипломатическия
корпус.
Разработка и поддръжка на специализиран уебсайт, посветен
на 70 годишнината от спасението на българските евреи през
Втората световна война.
Тираж на и разпространение до българските задгранични
представителства на изложбите „Силата на гражданското
общество: съдбата на евреите в България” и „Светлината на
буквите” за представяне в рамките на събитията по повод 70годишнината от спасяването на българските евреи през ВСВ и
1150-годишната от Великоморавската мисия на св.св. Кирил и
Методий.
Тираж и разпространение до българските ЗП на аудио-диск със
специален репертоар, подготвен от музикална формация
„Юлангело” по повод 70-та годишнина от спасяването на
българските евреи през ВСВ.
Инициатива “Дни на отворените врати” - – представяне на
дейността на МВнР пред широката общественост.
Семинар „Дипломация и медии” с участие на български
журналисти и кореспонденти на чужди медии в България.
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