КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2015 ГОДИНА

Приоритет

Основни целеви групи

Основни дейности

Отговорни
институции

Бюджет
(лв.)

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН
ЦЕЛ: ПОВИШАВАНЕ ИНФОРМИРАНОСТТА НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ, КОИТО ПОЛИТИКИТЕ НА ЕС ДАВАТ ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ, ЗА ПОСТИГАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ, КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ПОВИШАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА, КАКТО И ЗА ПОДГОТОВКАТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА УСПЕШНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА
СЪВЕТА НА ЕС ПРЕЗ 2018 ГОДИНА
ПРИОРИТЕТ 1. ПОДГОТОВКА НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕС ПРЕЗ 2018 ГОДИНА
Ефективното членството на България в ЕС през следващите няколко години ще бъде доминирано от темата за първото ротационно председателство на Съвета на ЕС,
по време на което България трябва да се докаже като надежден и сигурен партньор. За тази цел е необходимо максимално широка кампания за популяризиране на
първото Българско председателство на Съвета на Европейския съюз: роля и значение, етапи, участници, подготовка.
Ротационното председателство е предизвикателство за всяка една страна членка. За провеждане на успешно председателство е необходимо да бъде ангажирана не
само администрацията, но и да се привлекат партньори, общини, консултанти, доброволци, спонсори. Стартирането на една по-целенасочена информационна
кампания през 2015 година ще даде достатъчно време за качествена подготовка.
В допълнение този приоритет е насочен и към администрацията, тъй като тя е основният актьор при провеждането на едно председателство и е необходима
сериозна координация и усилия за нейната подготовка. Основен фактор за провеждане на успешно председателство е добре подготвения административен
капацитет. Подготовката на административния капацитет за осъществяване на Българското председателство следва да обхване периода 2015-2018 година, което
още повече аргументира необходимостта от стартиране на работата по изготвяне на анализ (количествен и качествен) на административния капацитет на
експертите, които работят по въпроси, свързани с ЕС, както и провеждане на пилотни семинари.

мб-ИА

15RH899 (1)
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Приоритет

Основни целеви групи

Основни дейности




1

-

Неправителствен сектор
Медии
Представители на академичните среди и
студентски организации
Широка общественост
Държавна администрация





Отговорни
институции

Бюджет
(лв.)

Предизвикателството да председателстваш Съвета
на ЕС – пилотни обучения за подготовка на
Българското председателство през 2018 г.

Институт по
публична
администрация

Компетентна
администрация
за
ефективно
изпълнение на Българското председателство на
Съвета на ЕС - пилотни обучения

Дипломатически
институт

60 000

АМС

70 000

МК

80 000

Институт по
публична
администрация

24 000

Дипломатически
институт

24 000

АМС

80 000

Анализи и дейности в подкрепа на Плана за
подготовка на Българското председателство на
Съвета на ЕС през 2018 година (в т.ч. относно
административния капацитет и сградния фонд) и
публично консултиране на резултатите

Провеждане на комуникационни инициативи,
работни срещи и стажове в страни членки и
институции на Европейския съюз

60 000
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Приоритет

Основни целеви групи

Основни дейности

Отговорни
институции

Бюджет
(лв.)

ПРИОРИТЕТ 2. БЪЛГАРИЯ В ЕС - ПУБЛИЧНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИКИ
Този приоритет цели широката общественост, в това число структурите на гражданското общество, бизнес организациите, социалните партньори и др., да бъде
добре запозната с процеса на формиране на политиките на ЕС и участието на България в този процес. Ще бъде разпространена и информация относно правата на
българските граждани и възможностите за бизнеса, произтичащи от Вътрешния пазар на ЕС, и създадените механизми за тяхното упражняване в презгранични
ситуации. Усилията ще бъдат насочени към задълбочаване на сътрудничеството със заинтересованите страни при формирането на българските позиции и при
защита на правата на гражданите и бизнеса, както и към по-голяма прозрачност и публичност на участието на България в процеса на вземане на решения в
Европейския съюз. Всичко това ще даде възможност на гражданското общество да участва активно в дебата по актуалните теми в ЕС и да отправя информирани
предложения към компетентните институции.
През 2015 година се отбелязват 20 години национален координационен механизъм по европейските въпроси и 10 години от подписването на Договора за
присъединяване на РБ към ЕС. През 1993 г. Република България подписва Европейското споразумение за асоцииране с Европейските общности и техните държави
членки, с което страната придобива статут на асоциирана страна. С влизането в сила на споразумението през 1995 г. възниква необходимостта от създаване на
механизъм за организация и координация на национално ниво. Този механизъм е първоначално установен с Постановление № 66 на Министерския съвет от 1995 г.
Акцентирането на комуникационни инициативи върху тази годишнина би довело до популяризиране на европейската история и самосъзнание на България и
повишаване имиджа на българските експерти по въпросите на ЕС.
2

-

Неправителствен сектор
Медии
Представители на академичните среди и
студентски организации
Широка общественост
Структури на гражданското общество и
бизнеса
Държавна администрация



България в ЕС – публичност и прозрачност на
европейските политики и инициативи

АМС/Заместник
министърпредседател по
координация на
европейските
политики и
институционалн
и-те въпроси

102 000

Национален план
Общо:
500 000 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 приоритетите в областта на външната политика, залегнали в
Програмата на правителството за стабилно развитие на Република България. В този контекст дейностите по Международния план на Комуникационната стратегия на
Република България 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 2015 г. продължава концентрирането на усилията за реализиране на целите около ясно дефинирани
приоритети, като бъде обърнато внимание върху усъвършенстване на координацията и синергията с комуникационните кампании на ЕК и ЕП в целевите държави.
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Приоритет

Основни целеви групи

Основни дейности

Отговорни
институции

Бюджет
(лв.)

ПРИОРИТЕТ 1. ОБРАЗЪТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КАТО ДЪРЖАВА - ЧЛЕНКА 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 Латвийското и Люксембургското председателство на Съвета на ЕС и тематичната Европейска година за развитие, като
и събития в контекста на 70-ата годишнина на ЮНЕСКО и 60-ата годишнина от членството на България в организацията.
• 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 българи с положителен имидж, граждани на
- Лидери в политиката и неправителствения сектор,
целевите държави;
МВнР, ДП, ДКИ,
1
в академичните и бизнес средите,
180 000 лв.
• (съ)организация на по-мащабни събития в общия
ДИ
- Широката публика в целевите държави.
контекст на ЕС (например 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 насърчаване на 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. В рамките на приоритета е включена и подкрепа за част от
публичните дейности, свързани с Българското председателство на Процеса за сътрудничество в ЮИЕ – ПСЮИЕ (юли 2015 – юни 2016 г.)
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Приоритет

2

Основни целеви групи

- Ключови актьори на различни институционални
нива,
- Млади активисти,
- Неправителствени организации (НПО),
- Независими медии,
- Широката публика в целевите държави.

Основни дейности

Отговорни
институции

• подкрепа за успешно председателство на ПСЮИЕ
• 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 (например 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 насърчаване на 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 2015 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.

3

- Ключови актьори на различни институционални
нива,
- Широката публика в целевите държави

• (съ)организация на конференции, обучения, дискусии,
семинари, срещи на бизнеса, кръгли маси, кампании.

МВнР, ДП, ДКИ,
ДИ

60 000 лв.

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.
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Приоритет

4

Основни целеви групи

- Неправителствени организации (НПО),
- Сдружения на българските общности,
- Български училища,
- Медии и блогъри,
- Активисти за човешки права,
- Широката публика в целевите държави

Основни дейности

Отговорни
институции

• (съ)организация на конференции, обучения, дискусии,
семинари, срещи на бизнеса, кръгли маси в целевите
държави;
• (съ)организация на международни събития в България с
участието на представители на целевите групи;
• партньорство с български НПО и с местни организации и
подкрепа на техни инициативи, съответстващи на
българските приоритети;
• оказване на подкрепа за участие на български експерти
в местни инициативи на теми, съответстващи на
приоритетите.

МВнР, ДП, ДКИ,
ДИ

Бюджет
(лв.)

80 000 лв.

Международен план

Общо:

400 000 лв.

РАБОТНА ПРОГРАМА 2015 г.

ОБЩО:

900 000 лв.

