ГОДИШЕН ОТЧЕТ
ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА ЗА 2015 ГОДИНА НА
КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ЕС
НАЦИОНАЛЕН ПЛАН
Работната програма на Комуникационната стратегия на Република България за
Европейския съюз за 2015 г. бе приета с Решение на Министерския съвет №
227/09.04.2015 г., измeнена с РМС № 822/21.10.2015 г. и РМС № 899/12.11.2015 г.
В частта Национален план по 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” Министерският съвет
одобри два основни приоритета, които се реализираха както следва:
Приоритет 1. Подготовка на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018
година
Дейност: Предизвикателството да председателстваш Съвета на ЕС – пилотни обучения
за подготовка на Българското председателство през 2018 г
Отговорна институция: Институт по публична администрация
Предстоящото председателство на Съвета на ЕС от страна на България е едно от найголемите предизвикателства пред българската администрация, държавност и общество.
Важна част от процеса на подготовката е свързана с развитие на административния
капацитет, необходим за провеждането на Председателството. Това налага развитието на
знанието, способностите и капацитета на българската държавна администрация чрез
обучения. Инициативата беше тясно свързана с процеса на стартиране на пилотни
обучения на държавните служители в контекста на тяхната подготовка за
Председателството. В резултат на изпълнението й бяха постигнати следните основни
цели:
•
Разработване на нова обучителна програма на Института по публична
администрация за 2015 г. „България и Европейския съюз“ със специална подпрограма,
насочена към подготовката на държавната администрация за Председателството;
•
Развитие на капацитета на ИПА в подготовка и провеждане на специализирани
обучения, насочени към задълбочаване на знанията, способностите и капацитета на
българските държавни служители за Председателството;
•
Повишаване информираността и познанията на българските държавни служители
относно практическия опит и научени уроци от Председателството на Съвета на ЕС от
други страни, минали вече по този път;
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•
Задълбочаване на знанията и разбирането на българските държавни служители
относно същността и ролята на Председателството на Съвета на ЕС, както и на
необходимите умения за неговата успешна подготовка и провеждане;
•
Развитие на добри партньорски отношения на ИПА с престижни обучителни
европейски институции, които предоставят специализирани програми за обучения за
Председателството на Съвета на ЕС.
В рамките на инициативата бяха организирани и проведени следните 3 основни курса,
включващи 5 обучения за общо 198 служители от 27 институции:
1. Курс (БЕС 5) „Успешна подготовка за Председателството на Съвета на ЕС“ – в
партньорство с Националното висше училище по администрация (ENA: École Nationale
d’Administration).
Курсът се проведе в гр. София, хотел „Кристъл Палас“, със сътрудничеството на Френския
институт. В него участваха общо 96 служители от българската администрация. Поради
големия интерес към курса и заявки за участие, ИПА договори с международния партньор
да бъдат проведени 2 последователни обучения по този курс, съответно: 1 група: 1314.10.2015 г., 48 участници; 2 група: 15-16.10.2015 г., 48 участници
2. Курс (БЕС 6) „Стратегии за влияние и лобиране в ЕС“ – в партньорство с Националното
висше училище по администрация (ENA). Курсът се проведе в периода 19-20.11.2015 г. в
залата на Френския институт. В него участваха общо 47 служители от българската
администрация.
3. Курс (БЕС 7) „Процесът на преговори в ЕС“ – в партньорство с Финландски институт по
публично управление (HAUS). Курсът се проведе в Резиденция Бояна в гр. София. В него
участваха общо 55 служители от българската администрация. Поради големия интерес
към курса и заявки за участие, ИПА договори с международния партньор да бъдат
проведени 2 последователни обучения по този курс, съответно: 1 група: 16-17.06.2015 г.,
24 участници; 2 група: 18-19 юни 2015 г., 31 участници.
Обученията допринесоха за развиването на познанията и практическите умения на
обучените служители за същността и ролята на Председателството на Съвета на ЕС чрез
обмяна на практически опит с експерти от други страни, председателствали Съвета на ЕС
относно различните аспекти на Председателството, процеса на подготовката, факторите
за успех, възможните проблеми и научените уроци; задълбочаване разбирането какви
компетентности са необходими на българските държавни служители за тяхната
подготовка за различните аспекти на Председателството, както и развитие на знанията и
практическите им умения за водене на преговори, лобиране и защита на националните
позиции в процеса на вземане на решения в ЕС. В допълнение обучените служители
създадоха неформални контакти с техни колеги от екипа на Председателството, както и с
чуждестранните експерти, участвали като лектори в обучението.
От своя страна ИПА натрупа практически опит за подготовка, организиране и провеждане
на обучения в контекста на подготовка на българската администрация за
Председателството на Съвета на ЕС и разви успешни партньорства с престижни
международни институции и международни лектори. В допълнение ИПА проучи опита и
специализираните обучителни програми на различни европейски институции по
отношение на подготовка за Председателството – на ENA, HAUS, Института по публична
администрация в Дъблин, Европейския институт по публична администрация, Маастрихт,
Холандия.
Реализираните дейности допринесоха за ефективното участие на ИПА в процеса на
разработване на националната обучителна програма (2016-2018), предвидена в Плана за
подготовка на Българското председателство. Предвидено е ИПА да реализира посочената

2

програма за подготовка на екипа на Председателството до 2018 г. съвместно с
Дипломатическия институт.
При одобрени по тази инициатива средства в размер на 60 000 лв. са отчетени
изразходвани средства в размер на 68 736,24 лв. Сумата, надвишаваща одобрения план, е
за сметка на бюджета на ИПА.
Дейност: Компетентна администрация за ефективно изпълнение на Българското
председателство на Съвета на ЕС - пилотни обучения
Отговорна институция: Дипломатически институт
Дейността беше фокусирана върху повишаването на специализирания административен
капацитет на представители на държавната администрация и по-специално на служители,
които към момента имат преки отговорности по изпълнението на ангажиментите на
България като държава – член на ЕС, и от които се очаква и планира да имат траен
служебен ангажимент по същата тема с оглед предстоящото Председателство на
България на Съвета на ЕС през втората половина на 2018 г.
Проведените обучения подобриха знанията, уменията и компетенциите за посочената
целева група в следните насоки: детайлно запознаване с отговорностите на България като
председателстваща Съвета на ЕС за съответния период и отговорностите на служителите,
които ще обезпечават административно Председателството в София, Брюксел и в
столиците на всички държави, в които България има задгранични представителства;
специализирана подготовка за придобиване на умения за изпълнение на ангажиментите
от страна на администрацията за успешно обезпечаване на работата на многобройните
формати, които се водят от държавата – председател (водене на заседания, подготовка и
следване на дневен ред, модериране с цел постигане на компромис, водене на преговори
и пр.); популяризиране на образа на България в периода преди, след и по време на
Председателството с цел повишаване на доверието в страната ни на политическо
равнище в ЕС и на разпознаваемостта й на ниво граждани на държавите членки.
Основен резултат на тази дейност и на инвестирането на усилия и средства в подготовката
на администрацията, която ще обезпечава Председателството, е и планирането на
дългосрочното повишаване на капацитета на държавната администрация, която ще
продължи да работи и след завършване на Председателството, но вече с натрупани
знания, умения и опит. Всичко това ще се отрази положително върху образа на България
като един достоен, ефективен и компетентен член на ЕС. В този контекст изпълнението на
дейностите ще послужат като основа на развиването на нови и подобряването на
настоящите обучителни инициативи на Института.
Проектът бе използван като средство и за повишаване на информираността на публиката
в страната за предстоящото Председателство чрез медийно отразяване на дейностите и
преиздаването на експертното изследване на проф. д-р Ингрид Шикова – „Ротационното
председателство в Европейския съюз”, което бе използване и по време на обученията.
В рамките на дейността бяха реализирани следните специализирани обучения:
1. Техники за водене на преговори в контекста на предстоящото Българско
председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г., 30 юни – 1 юли 2015г.
Обучението, фокусирано върху придобиване и развиване на методи за водене на
преговори в европейска среда, упражняване на основни преговорни техники,
идентифициране и анализ на потенциални възможности за осъществяване на национални
интереси на Р България и такива на Съюза в контекста на Председателството. Лектор в

3

курса бе г-н Рон Тон, директор на Холандската дипломатическа академия „Клингендал“.
Обучени бяха 26 представители на държавната администрация.
2. Институционална рамка на ЕС в контекста на Председателството на Съвета на ЕС, 13
октомври 2015 г.
3. Справяне с процедурите по време на Председателството, 14-15 октомври 2015 г.
Курсовете бяха ориентирани към придобиване на знания и умения, свързани със
спецификите на институционалната рамка на Съюза и ролята на Председателя в нея,
спецификата на преговорите и процедурите в подготвителните органи на Съвета. Обучени
са 27 представители на държавната администрация. Лектори в обучението бяха г-н Питър
Голдшмид, директор на Европейския център за съдии и адвокати към Европейския
институт по публична администрация (ЕИПА), г-н Франк Ламбермонт, асистент
изследовател отдел „Взимане на решения в ЕС“, ЕИПА и д-р Уна О‘Дуайър, старши
сътрудник в ЕИПА.
4. Soft skills training (Презентационни умения, публично говорене, невербална
комуникация и други), две групи съответно на 2-3 ноември и 4-5 ноември 2015 г.
Обучението бе фокусирано върху усвояването на техники, свързани с представяне пред
публика, медийно поведение, презентационни умения и др. Обучени бяха общо 16
представители на държавната администрация.
5. Техники за разпространение и утвърждаване на позитивния имидж на България като
председател на Съвета на ЕС, 10 ноември 2015 г.
Обучението беше насочено към техники и подходи за популяризиране на образа на
България в периода преди, след и по време на Председателството от гледна точка на
културно-историческо наследство и от гледна точка но политически приоритети,
външнополитическа експертиза и регионален фактор в Югоизточна Европа. Обучени бяха
13 членове на Тематична работна група „Комуникационна стратегия и културна
програма“.
6. Европейският съюз след Договора от Лисабон, 17 ноември 2015 г.
Обучението беше организирано от Дипломатическия институт и беше насочено за
младши служители на централната държавна администрация със стаж до 2 години, които
се очаква да вземат участие в Председателството. Цел на курса беше да запознае
участниците с основните функции на Съвета на ЕС, както и да опише процеса за взимане
на решения в ЕС. Обучени бяха 21 представители на държавната администрация.
7. Подготовка за българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.: ролята на
Дирекция „Човешки ресурси”, 30 ноември – 2 декември 2015 г.
Семинарът беше организиран под формата на изнесено обучение в гр. Банско. На него
беше представен „Доклад относно компетенциите, знанията и уменията на служителите,
изпълняващи дейности, свързани с подготовката и осъществяването на
Председателството, съдържащ профил на специфичните изисквания и методика за оценка
на професионалните качества и умения на лицата, предложени за включване в екипа на
българското председателство“. Цел на семинара беше запознаване на директорите на
дирекция „Човешки ресурси“ в отделните министерства с извършените до момента
дейности от страна на ДИ и ИПА, представяне на горепосочения доклад и планиране на
координацията при реализирането на обучителната програма. Те бяха запознати с
основните функции на Председателството и нуждата от създаване на координационни
механизми, какви обучения предстои да бъдат проведени и изискванията към дирекция
„Човешки ресурси“ в тази светлина.
За всички обучения беше изготвена база данни за обучените служители. През месец
декември беше проведена и заключителна за пресконференция.
Одобреният бюджет за дейността в размер на 60 000 лева е изразходван в пълен размер.
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Дейност: 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
Подейност 1: Анализ на данни, свързани с подготовката
председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.
Отговорна институция: АМС

на

Българското

В изпълнение на Плана за подготовка на Българското председателство на Съвета на ЕС,
приет с РМС №580/31.07.2015 г. и по-конкретно подпомагане изпълнението на следните
мерки от Плана:
мярка 1 „Анализ на Съвета на Европейския съюз и подготвителните му органи, на други
институции на ЕС и международни организации, към които има отношение
Председателството (ръководство, представителство, участие в работни формати)“,
мярка 3 „Формиране на Екип на Председателството“ и
мярка 5 „Гарантиране качеството и професионализма на Екипа на Председателството“,
Администрацията на МС сключи Договор с външен изпълнител за извършване на услуга с
предмет „Анализ на данни, свързани с подготовка на Българското председателство на
Съвета на Европейския съюз през 2018 г.“. В резултат изпълнението на договора са
изготвени:
1. Аналитичен доклад относно Съвета на Европейския съюз и подготвителните му
органи, други институции на ЕС и международни организации, към които има
отношение председателството и Екипа на Българското председателство;
2. Таблица в Excel формат с предложения към 29 октомври 2015 г. екип на
Българското председателство;
3. Доклад относно компетенциите, знанията и уменията на служителите,
изпълняващи дейности, свързани с подготовката и осъществяването на
Председателството, съдържащ профил на специфичните изисквания и Методика
за оценка на професионалните качества и умения на лицата, предложени за
включване в екипа на Българското председателство.
Обобщението на данните с информацията за планираните заседания и срещи показва, че
през второто полугодие на 2018 г. са предвидени около 2500 събития, към които
Република България ще има ангажимент като ротационен председател на Съвета на ЕС.
Около 80% от тях ще се проведат в Брюксел. Министерствата и другите ведомства на
Република България планират да подготвят, проведат и/или да участват в 30 заседания, в
т.ч. на Европейския съвет, 10-те състава на Съвета и 6 срещи/конференции на високо
ниво; 215 подготвителни органа на Съвета на ЕС; 35 комитета, комисии, срещи и форуми
на високо ниво във връзка с дейността на останалите институции на Европейския съюз;
над 20 форуми на международни организации и около 95 форума, конференции, срещи,
курсове и лекции на теми във връзка с Българското председателство на Съвета.
В резултат на анализа са определени функционалните групи в Екипа на Българското
председателство, вкл. поименно са идентифицирани 894 от членовете на Екипа. От тях
135 души са предложени за председатели на подготвителните органи на Съвета.
Докладите бяха представени и одобрени от Тематична работна група „Административен
капацитет“. Същите бяха разпространени до Съвета по европейските въпроси и
останалите Тематичните работни групи по РМС № 425/10.06.2015 г. Методиката за
оценка на професионалните качества и умения на лицата, предложени за включване в
екипа на Българското председателство беше представена пред звената по управление на
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човешките ресурси. Същата беше приложена спрямо екипа на Председателството до края
на 2015 година. В резултат се очаква да бъдат идентифицирани конкретните нужди на
функционалните групи и определените експерти от надграждащо обучение, респективно
ще бъде възможно изготвянето на адекватна на нуждите обучителна програма за екипа
на Председателството.
Разходваният бюджет по тази дейност е в размер на 23 988.00 лв.
Поддейност 2 Предоставяне на консултантски услуги за създаване на интернет страница
за подготовка на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.
Отговорна институция: АМС
Администрацията на МС сключи Договор с външен изпълнител за извършване на услуга с
предмет „Предоставяне на консултантски услуги за създаване на интернет страница за
подготовка на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.“ http://www.eu2018bg.bg. В изпълнение на договора бяха реализирани следните дейности:
 Изготвяне на анализ на интернет страниците за подготовка и/или провеждане на
председателство на Съвета на ЕС и предложение за механизъм за функциониране
и поддържане на информацията на интернет страницата;
 Разработване на концепция за структура и функционалности на страницата и
поддържане на информацията с конкретни интерактивни инструменти, които
реализират елементите на разработения механизъм за функциониране на
страницата;
 Разработване на интернет страница за подготовка на българското председателство
на Съвета на ЕС с многоезичен интерфейс;
 Инсталация и внедряване на платформата върху продуктов сървър, осигурен от
Възложителя;
 Провеждане на пълни тестове на новата функционалност съобразно създадените
спецификации;
 Разработване на потребителска и техническа документация. Обучение на 5
служители, посочени от Възложителя за администриране и модериране на новата
функционалност;
 Техническа поддръжка.
В резултат на изпълнение на дейностите са постигнати следните резултати:
1.
Разработен анализ на интернет страниците на председателството на страни членки
на ЕС, посочени от Изпълнителя.
2.
Предложение за механизъм за функциониране и поддържане на информацията на
интернет страницата за подготовка на председателството.
3.
Разработена концепция за структура и функционалности на страницата и
поддържане на информацията с конкретни интерактивни инструменти, които реализират
елементите на разработения механизъм за функциониране на страницата
4.
Разработена, инсталирана и внедрена интернет страница за подготовка на
председателството с многоезичен интерфейс и с пълен набор от удобни за потребителите
интерактивни онлайн инструменти;
5.
Проведено обучение на лица от администрацията на Министерския съвет, които
ще администрират платформата. Изготвен наръчник на администратора на страницата за
подпомагане на тяхната работа.
6.
Предоставена пълна техническа документация на интернет страница за подготовка
на председателството.
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7.
Действаща страница за подготовка на председателството чрез осигурената
техническа поддръжка за 24 месеца.
За реализирането на дейността са разходвани 42 000 лв.
Поддейност 3: Изработване на концепция за тема/визия
председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.
Отговорна институция: Министерство на културата

на

Българското

За изпълнение на дейността е сключен договор с външен изпълнител за изработване на
концепция за тема/визия на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. В
резултат са изготвени:
 анализ на свободно достъпната информация относно елементите от
комуникационните дейности на държавите, които вече са председателствали
Съвета на ЕС;
 документ, който задава концептуалната рамка за подготовката на културната
програма и комуникационната стратегия на Българското председателство на
Съвета на ЕС, както и насоки за изграждане на визуалната му идентичност;
 предложения за възможни концепции за представянето на България по време на
ротационното председателство през 2018 г.
На базата на изготвените анализи и доклади ще се предприемат действия за изготвяне на
цялостна комуникационна стратегия и културна програма за Българското председателство
на Съвета на ЕС през 2018 г.
Бюджетът на дейността е 20 000 лв.
Поддейност 4: Провеждане на проучване за информираността и предварителните
нагласи на българското общество към Българското председателство на Съвета на ЕС
през 2018 г.
Отговорна институция: Министерство на културата
За изпълнение на дейността е сключен договор с външен изпълнител за провеждане на
телефонни интервюта за проучване на информираността и предварителните нагласи на
българското общество. В края на месец ноември 2015 г. бяха проведени 1 013 телефонни
интервюта сред национално представителна група от българското население на възраст
над 18 години, като 1% от извадката на база „всички“ отговаря на 60 000 души.
Резултатите от телефонното проучване сочат, че само 3% от българските граждани могат
да назоват точната година на Българското председателство. На въпрос дали българската
администрация ще се справи с провеждането на председателството отговорите са: 47% ще се справи, 45% - няма да се справи и 8% не могат да преценят/нямат мнение. Според
допитването при рекламата на България/Българското председателство следва основно да
се наблегне на природата (32%), историята и традициите (27%), на кадрите/работната
ръка (17%), на възможностите за бизнес (13%), на културата и изкуствата (9%).
Получените резултати са показателни за необходимостта от реализиране на таргетирана
комуникационна кампания в периода 2016-2018 г.
Разходите за провеждане на проучването са в размер на 19 920 лв.
Поддейност 5: Изработване на концепция за работа с медиите и провеждане на
пилотно обучение на журналисти във връзка с Българското председателство на Съвета
на ЕС през 2018 г.
Отговорна институция: Министерство на културата
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За изпълнение на дейността е сключен договор с външен изпълнител. В резултат е
изготвена концепция за работа с медиите по отразяване на подготовката и провеждането
на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. На 12 декември 2015 г. в
пресцентъра на НДК беше организирано и проведено пилотно обучение за български
журналисти от 12 печатни и електронни медии. Чрез реализирането на дейността е
постигнато разширяване на познанията на представителите на медиите за ротационното
председателство на Съвета на ЕС, както и са уточнени комуникационните канали електронни и печатни медии и социални мрежи.
Бюджетът на дейността е 20 000 лв.
Поддейност 6: Провеждане на пилотна разяснителна кампания в медиите, свързана с
подготовката на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.
Отговорна институция: Министерство на културата
С цел повишаване на информираността на българските медии за ротационното
председателство на Съвета на ЕС, както и повишаване интереса към темата за Българското
председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. сред широката общественост, бяха
ангажирани медийни партньори – в. „Стандарт“, Агенция „Стандарт нюз“, Агенция „БЛИЦ“
и Агенция „ПИК“. В периода ноември-декември 2015 г. са публикувани над 40 публикации
с таг „председателство“.
Бюджетът на дейността е 20 000 лв.
Поддейност 7: Централизирана система за проверка на нивото на владеене на
английски език от членовете на Екипа на председателството
Отговорна институция: Институт по публична администрация
В изпълнение на мярка 7 от Плана за подготовка на Българското председателство на
Съвета на ЕС, през м. октомври 2015 г. ИПА разработи Методика за проверка на нивото на
владеене на английски език на членовете на екипа за председателството. Методиката
беше одобрена от ТРГ „Административен капацитет“. При спазване на одобрената
методика, проверката на езиковите познания на поименно определените членове на
екипа на Председателството (от функционални групи 5-8, 832 служители от 24
администрации ) беше извършена на два етапа.
Първият етап - проверка по документи, беше извършена в периода 17-27.11.2015 г. Общо
292 служители са представили документи, удостоверяващи изискваното ниво на владеене
на английски език. Други 15 служители са представили документи, които обаче
удостоверяват по- ниско от изискваното ниво на английски език.
Вторият етап - централизиран изпит чрез онлайн тест, се проведе в периода 03-17.12.2015
г. от Британския съвет. От общо 556 служители, определени за проверка на нивото на
английски език чрез тест, 503 са положили теста. От тях 285 се нуждаят от повишаване на
нивото на владеене на английски език, а останалите 218 са постигнали резултати, които
отговарят или надхвърлят изискваното минимално ниво на владеене на езика. Петдесет и
три от предварително определените служители от 11 администрации не са положили
теста поради: отпуск по майчинство, напускане, замяна на първоначално определени
членове на екипа с нови членове, нежелание за полагане на тест.
От гледна точка на решенията и плановете, които предстои да се приемат, тези резултати
могат да се обединят в следните групи:
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•
479 членове на екипа за подготовка на председателството имат ниво на английски
език, което отговоря на минималните изисквания;
•
300 членове на екипа за подготовка на председателството имат нужда от
допълнително обучение за постигане на изискваното минимално ниво на владеене на
английски език;
•
53 членове на екипа за подготовка на председателството не са положили онлайн
теста по различни причини, дори и след предоставената им втора възможност да го
направят.
В резултат на дейността са идентифицирани потребности от обучение на екипа на
Председателството.
От планирания бюджет в размер на 24 000 лева са изразходвани 4 977 лева.
Поддейност 8: Анализ и разработване на проект на програма за обучение на Екипа на
Председателството
Отговорна институция: Дипломатически институт
В рамките на дейността е извършен контент анализ и сравнителен анализ на програми за
обучение на шест държави-членки на ЕС, за подготовка на държавната администрация за
успешно председателстване на Съвета на ЕС. Подбраните държави са Литва, Латвия,
Словакия, Холандия, Ирландия и Естония, тъй като те отговарят на хронологичния
критерий (т.е. заемали са председателския пост или това им предстои в период след
влизане в сила на Лисабонския договор и направените от него нововъведения в правната
и институционална рамка на ЕС). Посочените страни са представителни и от гледна точка
на различен вид опит като член на Съюза и като председател, по отношение на броя на
ангажирани служители в екипа на Председателството и други критерии. Техните
програми бяха проучени, сравнени и анализирани. Резултатът от това послужи като рамка
за изготвяне на проект на национална обучителна програма за ЕС (НОПЕС) - програма с
обучения за участниците в екипа на Българското председателство.
Проектът отговаря на заложените изисквания и цели и е в съответствие с приетия от
Министерския съвет План за подготовка на Българското председателство на Съвета на ЕС
през втората половина на 2018 г. НОПЕС бе съобразена и с Доклада за състоянието на
административния капацитет и препоръки за неговото подобряване за целите на
Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. от май т.г. и резултатите от
допълнителни анализи. НОПЕС бе съобразена и със специфичните потребности на
българската държавна администрация. Като база за съставяне на проекта НОПЕС са
анализирани и подобни програми на водещи европейски квалификационни центрове,
сред които Колежа на Европа – Брюж, Холандската дипломатическа академия
„Клингендал”, Европейския институт за публична администрация (EIPA). В допълнение,
академията „Клингендал” разработи програма и бюджет за подготовка на държавната
администрация по основополагащи умения, необходими за Председателството.
Академията е водещ обучителен център по въпроси, свързани с повишаване
административния капацитет на държавната администрация по европейска тематика.
Дейността допринесе за ефективното планиране на дългосрочното повишаване на
капацитета на държавната администрация, която ще продължи да работи и след
завършване на Председателството, но вече с натрупани знания, умения и опит по
европейски въпроси.
Предвиденият бюджет в размер на 24 000 лева е разходван напълно.
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Дейност: Провеждане на комуникационни инициативи, работни срещи и стажове в
страни членки и институции на Европейския съюз
Отговорна институция: АМС
В рамките на Съвета по европейските въпроси бе проведена процедура за набиране на
кандидатури за провеждане на стажове и работни посещения в държави членки,
институции на ЕС и Постоянното представителство на Република България към ЕС
съгласно предварително одобрена концепция и критерии. След проведена селекция на
постъпилите заявки, работната група по Заповед № Р-248/10.12.2014 г. на министърпредседателя одобри списък с кандидати, които да проведат стажове и работни
посещения. Същите бяха проведени до края на 2015 г. в следните категории:
1.
Краткосрочен стаж в Постоянното представителство на Република България
към ЕС (ППРБЕС) – 18 участници от МВнР, МП, МФ, МВР, МОН, МТИТС, АМ, НАП, МЗХ,
БАБХ, ИАЛВ;
2.
Работно посещение в ДЧ, която има опит в провеждането на ротационното
председателство (Унгария, Чехия и Латвия) – 8 участници от МВР и МОН;
3.
Работно посещение в ДЧ, която е в процес на подготовка на ротационно
председателство (Холандия, Великобритания и Естония) – 4 участника от ММС, МТИТС и
кабинета на заместник министър-председателя по координация на европейските
политики и институционалните въпроси;
4.
Работно посещение в ППРБЕС и Генералния секретариат на Съвета на ЕС – 5
участници от АМС.
Всички участници представиха доклади, представящи опита и добри практики на
държавите членки и включващи изводи и препоръки. Докладите бяха разпространени до
всички участници в координационни механизъм по въпросите на ЕС. Част от тях бяха
представени по време на Работна среща за представяне на дейности по подготовката на
Българското председателство през месец декември 2015 г.
От заложения бюджет в размер на 80 000 лева са изразходвани 69 214,85 лв.
Приоритет 2. България в ЕС - публичност и прозрачност на европейските политики
Дейност: България в ЕС - публичност и прозрачност на европейските политики и
инициативи
Отговорна институция: Кабинет на заместник министър-председателя по
координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на
образованието и науката
В изпълнение на дейността под ръководството на заместник министър-председателя по
координация на европейските политики и институционалните въпроси бяха реализирани
редица инициативи, свързани с участието на страната в процеса на вземане на решения в
ЕС и имащи за цел популяризирането на приоритетни теми и европейските политики в
България.
Сред организираните събития беше тържествено отбелязване на 10-годишнината от
подписването на Договора за присъединяване на Република България към Европейския
Съюз. Целта на събитието беше поставянето на акцент върху годишнината за
популяризиране на европейската история и самосъзнание на България и повишаване
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имиджа на българските експерти по въпросите на ЕС. Събитието беше проведено на 24
април 2015 г. в Резиденция Лозенец, в присъствието на представители на правителството
и парламента, посланиците на европейските държави у нас, представители на екипите,
работили за присъединяването и предходни премиери и председатели на Народното
събрание.
През март месец заместник министър-председателят по координация на европейските
политики и институционалните въпроси стартира инициативата „Европейски дебати“,
която включва серия от дискусии по значими европейски теми. Гост-лектори са членове
на Европейската комисия, високопоставени представители на европейските институции
или на държави-членки на ЕС, които запознават българското общество с европейските
политики, приоритети и добри практики. Целта е националните политики и решения да
бъдат обсъждани в по-широк европейски контекст.
В рамките на инициативата „Европейски дебати“ чрез финансиране от Работната
програма за 2015 г. на Комуникационната стратегия на Република България за
Европейския съюз бяха организирани следните събития:
1.
„Предизвикателствата пред новите държавите членки на ЕС“
Събитието беше проведено на 25 май в „Централен Военен клуб“. Гост-лектор
беше заместник министър-председателят и министър на външните работи и европейските
въпроси на Хърватия, г-жа Весна Пушич. Събитието имаше за цел да представи процеса
по евроинтеграция и неговото значение за реформите в държавите, както и
предизвикателствата пред тях след пълноправното им членство.
2.
„Цели, предизвикателства и добри практики в превенцията и борбата с
корупцията“
Събитието се проведе на 3 юли в „Гранд хотел София“. Гост-лектори бяха г-н Павел
Войтуник, председател на Централното антикорупционно бюро на Полша и Марин
Мрчела, член на Върховния съд на Хърватия и президент на ГРЕКО. Събитието имаше за
цел обмяна на опит в борбата с корупцията и провеждане на задълбочена дискусия по
проблема, имайки предвид сходствата в историческото развитие и предизвикателствата
пред държавите от Централна и Източна Европа. Присъстваха представители на
изпълнителната, законодателната и съдебната власт, неправителствения сектор и
академичните среди.
3.
„Бежанците и трафика на хора в новите миграционни реалности в Европа“
Събитието се проведе на 17 септември в „Централен военен клуб“. Гост-лектор
беше г-н Тобиас Билстрьом, заместник председател и първи говорител на шведския
парламент. Темата за миграцията е основен приоритет в дневния ред на ЕС понастоящем,
а г-н Билстрьом притежава сериозен опит в тази сфера (в периода 2006-2014 е министър
по миграцията и бежанската политика на Швеция). На инициативата присъстваха
Поканени са представители на неправителствения сектор, академичните среди, депутати
и експерти в областта.
4.
„Институциите срещу корупцията. Добрите практики на ОЛАФ“
Инициативата се проведе на 19 октомври в хотел „Балкан“. Гост-лектор на
събитието г-н Джовани Кеслер, генерален директор на Европейската служба за борба с
измамите (ОЛАФ). Г-н Кеслер сподели добрите практики на ОЛАФ и даде своите идеи за
превенцията и борбата с корупцията на национално ниво. В чест на г-н Кеслер беше даден
и обяд, на който бяха обсъдени конкретни европейски политики то темата.
5.
„Предизвикателствата пред българското председателство на ЕС през 2018г.“
Във връзка с подготовката на България за председателството на ЕС, която по
настоящем е в активна фаза, по инициатива на заместник министър- председателя по
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европейските политики и институционалните въпроси на двудневно работно посещение в
България беше поканен г-н Димитрис Куркулас, който притежава сериозен опит в
областта на европейските политики и международните отношения. В рамките на неговото
посещение в България се проведе публично събитие, на което той представи пред
членовете на Съвета по европейските въпроси (СЕВ) - министри, заместник-министри и
ръководители на работни групи към СЕВ, опита и добрите практики по отношение на
подготовката и провеждането на председателство на Съвета на ЕС. Също така бяха
организирани срещи с координационния екип за подготовката на председателството и с
ръководители на Тематичните работни групи, определени с РМС № 425 от 10 юли 2015 г.
На официален обяд, даден от името на г-жа Кунева бяха обсъдени спецификите по
подготовката на администрацията и логистичната организация на председателството.
По предложение от заместник-министъра на икономиката г-жа Даниела Везиева през
ноември месец беше организирано работно посещение в България на г-н Матю Мур,
представител на високо ниво на Правната служба на Съвета на ЕС (дирекция 1 “Вътрешен
пазар, околна среда и транспорт“) във връзка с провеждане на обучение за експерти от
екипа на Българско председателство. Целта на обучението беше разширяване на
познанията на експертите от екипа за Българското председателство за детайлите и
характеристиките на процедурите за преговаряне и приемане на законодателни актове,
включително начините за ефективно влияние на процеса на взимане на решение от
страна на председателстващата държава членка. Г-н Мур има дългогодишен опит от
участия в преговорите по множество законодателни актове в Съвета и триалози с ЕП.
Обучението беше проведено на 26 ноември 2015 г. в резиденция „Бояна“ под патронажа
на заместник министър-председателя по координация на европейските политики и
институционалните въпроси.
В рамките на дейността и във връзка с подготовката на България за Председателството на
Съвета на ЕС през месец декември беше проведена работна среща с представителите на
Тематичните работни групи за подготовката на Председателството, членове на Съвета по
европейките въпроси и други експерти от екипа за Председателството. По време на
събитието бяха представени резултати и добри практики от проведените стажове и
работни посещения , реализирани в рамките на предходната дейност от Работната
програма за 2015 г. по Комуникационната стратегия. Също така беше отчетен напредъкът
при изпълнението на мерките от Плана за подготовка на Българското председателство,
като участниците дискутираха предстоящите дейности, които ще се реализират през 2016,
както и други открити въпроси за подобряване и ускоряване на процеса на подготовка.
Работната среща беше проведена в периода 10-11 декември 2015 г. в х-л „РИУ Правец”.
В рамките на дейността също така през месец декември беше организиран работен обяд,
даден от заместник министър-председателя г-жа Кунева. В обяда взеха участие г-жа
Джема Грозданова, председател на Комисията по външна политика в 43-тото Народно
събрание, и дамите-ръководители на дипломатическите представителства в България.
Обмяната на мнения и задълбочени дискусии по актуални общозначими за Европа теми
спомагат за изграждането на регион на стабилност, сигурност и просперитет, в който са
гарантирани ценностите, принципите и стандартите на ЕС.
Във връзка с подготовката на Българското председателство на Съвета на ЕС и нейното
популяризиране, бяха отпечатени и разпространени 100 броя комплекта, включващи
следните документи:
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•
«Наръчник на председателството» (Генерален секретариат на Съвета на ЕС, 2015);
•
«Вътрешни правила относно организирането и логистиката на заседанията на
Европейския съвет, Съвета на ЕС и свързаните с тях формати» (Генерален секретариат на
Съвета на ЕС, 2015);
•
«Често задавани въпроси – практически наръчник за организиране на
ротационното председателство на Съвета на ЕС» (Генерален секретариат на Съвета на ЕС,
2013);
•
План за подготовка на Българското председателство на Съвета на Европейския
съюз през 2018 година (на български език);
•
План за подготовка на Българското председателство на Съвета на Европейския
съюз през 2018 година (на английски език);
•
Брошура за механизма на функциониране на ротационното председателство на
Съвета на ЕС.
Документите бяха разпространени сред членове на Тематичните работни групи за
изпълнение и отчитане на мерките за подготовка на Република България за
председателството на Съвета на Европейския съюз през 2018 г., главните секретари на
министерствата, членове на Съвета по европейските партньори и др.
От планирания бюджет по Приоритет 2 в размер на 102 000 лв. са изразходвани 40 231,47
лв.
Изразходените средства по Комуникационната стратегия за 2015 г. в национален план,
съгласно представените от отговорните институции отчети, са в размер на 404 331,32 лв.
от предвидените 500 000 лв.
Основни изводи от изпълнението на Работната програма за 2015 г. - Национален план
Работната програма за 2015 г. отразяваше препоръките от отчета на Работната програма
от предходната година, а именно:
 Насочване на ресурса в ограничен брой приоритети, единият от които да бъде
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.
Предвид факта, че през 2015 г. нямаше определен бюджет за подготовката на
Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г., а междувременно същата
навлезе в своята активна фаза, беше от основополагащо значение да се осигури ресурс за
изпълнението на редица подготвителни дейности, които бяха насочени както навътре към
администрацията, така и навън към медиите и широката общественост. През месец юли
2015 г. Министерският съвет прие План за подготовка на Българското председателство на
Съвета на ЕС. Работната програма на Комуникационната стратегия позволи да бъдат
реализирани основополагащи мерки от Плана, което от своя страна да позволи
навременното и ефективна подготовка и изпълнение на планираните за 2015 г. дейности.
В рамките на втория приоритет бяха реализирани поредица от информационнокомуникационни инициативи на заместник министър-председателя по координация на
европейските политики и институционалните въпроси, които намериха широко медийно
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отразяване и доведоха до популяризиране на европейските политики и провеждане на
обществен дебат по приоритетни за страната въпроси.

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 2015 г., подадени в
дирекция “Пресцентър” на Министерството на външните работи.
През 2015 г. в Международен план бяха заложени четири устойчиви приоритета,
произтичащи от приоритетите в областта на външната политика, залегнали в Програмата
на правителството за стабилно развитие на Република България.
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.
В изпълнение на този приоритет бяха осъществени основната част от дейностите на
задграничните представителства на РБ в страните от Европейския съюз, включващи
отбелязване на значими паметни дати, участие в общоевропейски събития и кампании и
съпътстващи събития от календара на двустранните отношения с целевите държави.
Отбелязването на Деня на Европа (9 май) и на Европейския ден на езиците (26
септември) са двете основни дати от календара на общоевропейските събития, спрямо
които задграничните представителства планираха своите културно–информационни
програми по Международния план на КС. Участието на България в тези събития осигурява
една задължителна видимост на страната ни като член на Европейския съюз, което е
еднакво значимо както в другите страни от ЕС, така и в страните извън него.
В тези времеви периоди имаше подходяща възможност за съчетаване с поредица от
събития, свързани с Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост
и Деня на народните будители, които са знакови в контекста на приобщаване на
българските общности в чужбина и оказване на подкрепа за техните усилия да съхранят и
популяризират българската култура и традиции.
Отбелязването 100 годишнината на българското кино през 2015 г. придаде една
естествена тематична насоченост на голяма част от събитията – почти всички участия във
фестивали и културно-информационни презентации съдържаха елементи на представяне
на българското филмово изкуство.
В тази връзка следва да бъдат посочени: Петият фестивал на българската култура в
Брюксел, който отбеляза годишнината с изключително интересни прожекции,
осъществени със съдействието на Министерството на културата и Българска национална
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филмотека, включващи ленти от зората на българската кинематография до наши дни,
както и дните на българското кино в Барселона, Белград, Берн, Киев, Мадрид, Никозия,
българското участие във фестивали на франкофонското кино, ХVІ-ият Международен
филмов фестивал в Тбилиси, Филмовият фестивал, посветен на стогодишнината на
Факултета по славянски и източноевропейски науки на Юнивърсити колидж в Лондон,
Фестивалът на европейското кино в Токио.
През годината бяха осъществени и умерен брой музикални събития, които често бяха
организирани като съпътстващи към други прояви. Например: Музикалната формация от
Пловдивската опера изнесе симфоничен концерт-рецитал в „Еspace Pierre Cardin“ в
Париж. Концертът бе с участието на маестро Диан Чобанов, сопраното Светлана Иванова
и виртуозния кларинетист Илиан Илиев. Събитието се състоя в рамките на отбелязването
на 100-годишнината на българското кино и бе организирано съвместно с Българския
културен институт в Париж и Националния филмов център. Основен елемент на концерта
бе музика от популярни български филми – композиция, която Диан Чобанов изготви
специално за събитието и изпълни на пиано: елементи от филмите „Вчера“, „Оркестър без
име“, „Козия рог“, „Войната на таралежите“ и френския филм „Един мъж и една жена“.
Пътуващите експозиции Държавния културен институт към МВнРсе наложиха като един
от основните и най-практични инструменти за популяризиране на българската култура
извън страната. През 2015 г. презентацията на важни исторически събития и годишнини
бе във фокуса при избора на експозиции: 10 години от подписването на Договора за
присъединяване на Република България към Европейския съюз; 100 години българско
кино; Спасяването на българските евреи през годините на Холокоста; 1000-годишнината
от смъртта на цар Самуил и други. Изложбите, свързани с културното наследство,
славянските корени и писменост, традиции и националната идентичност запазиха
водещото си значение в привличането на българските общности като активен участник
в публичната и културна дипломация. Изложби като „Светлината на буквите”,
„Традиции”, „Българските паметници под закрилата на ЮНЕСКО”, „Гутенберг и
славянския свят” бяха използвани за популяризиране многообразието и богатството на
България пред чуждестранната публика.
Представянето на българската литература пред чуждестранна публика, както и
организацията на срещи на български автори с представителите на българските
общности в чужбина също бяха част от традиционните събития, осъществявани в
изпълнение на комуникационната стратегия.
В навечерието на Деня на Народните будители посолството на България в Загреб
организира изложба на български книги, издадени на хърватски език, съвместно с
Института за популяризиране националната културна идентичност в сферата на
изкуството и науката „Матица Хърватска” (един от най-важните книгоиздатели в
Хърватия) и Националната университетска библиотека в Загреб, с участието на експерт по
темата от Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”. В рамките на събитието
бе представена колекция пътеписи, исторически романи и стихосбирки на български
автори. Наред с представителите на българската общност, основните целеви групи на
инициативата бяха представителите на хърватски институции, свързани с културата и
образованието, културен елит, общественици, представители на медиите, НПО и
дипломатически представителства, както и многобройната студентска общност на
българистите в Загребския университет.
През м. март българското посолство в Мадрид осъществи представяне на изданието на
испански език на стиховете на Хр. Ботев в превод на Живка Балтаджиева. Животът и
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делото на Ботев бяха представени в контекста на българските революционни борби за
освобождение и във връзка с националния празник на България. За чуждестранните
участници това бе пръв допир и запознанство с поезията на Ботев. В рамките на събитието
на поетесата и преводач Живка Балтаджиева бе връчена награда от Испанския поетичен
форум. През м. ноември, отново в Мадрид бе осъществено и представяне на
съвременна българска литература с участието на писателя Георги Господинов,
представители на българско издателство и преводачи. В сътрудничество с една от двете
големи испански фирми за книгоразпространение бе организиран щанд с книги от
български автори, преведени на испански език. Основните целеви групи на представянето
бяха специализирани - испански издатели и литературни критици, писатели, преводачи,
българисти, академични среди, както и представители на българската общност,
чуждестранни културни институти и посолства. По своите измерения (интереса към
срещата и активността на публиката) инициативата се превърна в едно от централните
събития в културната програма на посолството в Мадрид през 2015 г. Много българи
изразиха задоволството си от това да присъстват на подобно, рядко случващо се събитие да чуят и разговарят със съвременен български писател. Осъществени бяха срещи с
испански издатели и българисти, с което бе дадена възможност за нови преводи и
издаване на произведения на български автори.
По инициатива на посолството на Република България в Любляна бе съставен и
отпечатан първият в историята на славистиката „Българско-словенски и словенскобългарски речник”. Съставители на речника са филолозите проф. Лилия Илиева, Матей
Тратник и Петра Метерц. Инициативата е насочена към филолози, слависти, лингвисти,
преводачи, литератори и други специалисти в България и Словения, както и към широката
общественост в двете страни.
Представянето на България в семинари, дискусии и международни форуми с
политическа и икономическа насоченост също бе важен аспект на комуникационните
инициативи на задграничните представителства. Това включваше публични изяви и
участия на български официални лица като лектори или събеседници в дискусии,
осъществени по време на официални и работни посещения в целевите държави, както и
участие на български експерти или представители на академичните среди в значими
международни форуми.
Приоритет 2. Пълноправна интеграция на страните от Западните Балкани в ЕС.
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.
През 2015 г. България пое за трети път председателството на Процеса за сътрудничество
в Югоизточна Европа, което предостави отлична възможност за утвърждаване на образа
на страната като предвидим и целеустремен партньор в региона, но и като решаващ
фактор както за развитието на многостранното сътрудничество и насърчаването на
европейските стремежи на страните от Западните Балкани, така и за установяването на
стабилност и добросъседски отношения в Югоизточна Европа.
Задграничните представителства в страните от ЮИЕ използваха възможността да
координират своите дейности с календара на Българското председателство, съчетавайки
представянето на страната с представянето на приоритетите на председателството. В
такава насока бе ориентирана подготовката на изложбата „20 години ПСЮИЕ“,
16

организираните в Босна и Херцеговина и Турция презентации на приоритетите на
Българското председателство на ПСЮИЕ, както и организираната в София
Международна конференция „Енергийна сигурност и енергийна инфраструктура в
Югоизточна Европа“, в която взеха участие висши правителствени представители от
България и региона на ЮИЕ, Европейската комисия, енергийната общност, ЕБВР,
Световната банка и представители на бизнеса. Събитието допринесе за развитие на
обществения дебат с международно участие по въпросите и проблемите, пред които е
изправен регионът на Югоизточна Европа в контекста на управление на променящата се
среда и гарантирането на енергийната сигурност и максималната защита на енергийната
инфраструктура.
Приоритет 3. Повишаване видимостта на ЕС в страните от Източното партньорство и
задълбочаване на сътрудничеството с тях.
Дейностите в изпълнение на този приоритет бяха осъществени предимно от
задграничните представителства на РБ в Източна Европа и Южен Кавказ.
Отчитайки сложната обстановка в региона, през 2015 г. продължи участието на България в
общоевропейски инициативи, целящи популяризирането на възможностите за
ползотворно сътрудничество с Европейския съюз във всички обществени сфери в страните
от Източното партньорство.
Посолството на РБ в Тбилиси продължи активната си политика на сътрудничество с
Информационния център за ЕС и НАТО към Министерство на европейската и евроатлантическата интеграция на Грузия, който регулярно организира дебати,
симулационни игри и семинари за ученици от горните класове, като през 2015 г бе
оказана подкрепа за създаването на регионална библиотека с литература по въпросите
на ЕС и НАТО в изграждащия се нов регионален офис на Центъра в град Озургети, в
грузинската област Гурия. Същевременно България бе представена в страните от
Източното партньорство при съвместното отбелязването на Деня на Европа и в рамките
на събития, популяризиращи приноса на България към европейското културно
многообразие. В Молдова продължи сътрудничеството с Информационния център на
България и ЕС в Тараклийския държавен университет, както и подкрепата за
комуникационната кампания за популяризиране на Европейската идея и възможностите
за сътрудничество с ЕС, координирана от Посолството на Великобритания в Молдова.
Приоритет 4. Сътрудничество с българските общности в целевите държави в сферата на
публичната дипломация.
В изпълнение на този приоритет бяха осъществени дейности от всички задгранични
представителства, като по-голямата част от дейностите са изпълнени от задграничните
представителства на РБ в европейски страни със значителни български общности.
Всички 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, като оказват подкрепа за техните усилия да съхранят и популяризират
българската култура и традиции. В тази насока са ориентирани традиционните
отбелязвания на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост и
Деня на народните будители и други национални паметни дати, около които се
организират публични събития, събиращи заедно представители на българските
общности, приятели на България и представители на местните и национални власти в
целевите държави. През 2015 г. продължи активното сътрудничество с организациите на
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българите в чужбина, като бе обърнато специално внимание върху събития, привличащи
участието на най-младите българи и младежи с български етнически произход вкл. деца
на български граждани и от смесени бракове, ученици от българските училища в чужбина
и български студенти. Като положителни примери в тази насока могат за бъдат оценени
домакинството на коледни тържества за най-малките в Скопие и Тирана и тържествата
за възпитаници на българските училища във Франция. Внимание заслужава
отбелязването на Деня на бесарабските българи и Деня на народните будители в Одеса,
което събра над 150 изявени представители на българската общност в областта на
образованието, културата и народното просвещение. Присъстваха и ръководителите на
четирите основни български организации – Асоциацията на българите в Украйна,
Конгреса на българите в Украйна, Всеукраинска асамблея на българите в Украйна и
Народно събрание на българите в Украйна. В големия салон на Генералното консулство
бе представена изложба по случай 110 години българско дипломатическо присъствие в
Одеса. В нея бяха показани факсимилета на стари документи, свързани със създаването
на консулското представителство през 1905 г., както и множество снимки от дейността на
ГК през последните години. Същевременно българското посолство в Киев организира
кинофестивал на ретроспективното българско кино съвместно с украинския Национален
център за театрално изкуство и изложба на български художници от Украйна в Музея по
история на гр. Киев. В Молдова бяха организирани ежегодния конкурс за есе на тема
„Моите български корени (из историята на моето семейство)”, както и изложби на
млади молдовски художници от български произход във връзка с отбелязване на
български паметни дати. Представянето на България в Третия фестивал на Езиковото
многообразие в Солун съвместно с организираните български общности в Северна
Гърция бе друг положителен пример за ангажимента на нашите сънародници към
представянето и съхраняването на българската култура и традиции в чужбина. В тази
връзка бе осъществено изключително ползотворно сътрудничество с Държавната
агенция за българите в чужбина и Съюза на архитектите в България, като в Музея за
византийска култура в Солун бе изложена експозицията „Български архитекти в
чужбина”, отразяваща модерни достижения на български архитекти, работещи в Гърция,
Австрия, Франция, Германия, Великобритания, САЩ и Канада. Паметният ритуал в
българското военно гробище в Харкан за отбелязване на 70-годишнината от битката при
Драва бе осъществен с участието на министъра на отбраната г-н Николай Ненчев,
представители от българското и от унгарското МО, представители на Съюза на ветераните
от войните на България, местните власти и българската общност в Унгария. Акцент на
събитието бе участието на 135 български ветерани, потомци и близки на загиналите във
Втората световна война. Инициативата има важно историческо и политическо значение,
демонстриращо положителното отношение и уважението на унгарските политици и
население към паметта на загиналите български войници на територията на страната.
Участието на делегацията от българското Министерство на отбраната и осъществените
срещи дадоха ясен знак за грижите и уважението на българската страна към загиналите
във войната на чужди територии.
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 2015 г. са осъществени 96 дейности в 33
държави:
-

участие във фестивали и културно-информационни презентации – 39;
конференции, семинари, дискусии, участия в международни форуми – 19;
изложби – 28;
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- концерти – 10.
През годината до посолствата бяха разпространени ограничени количества налични
рекламно-информационни материали и материали, предоставени от други институции,
като следва да се отбележи доброто сътрудничество с Министерството на туризма и
Министерството на икономиката, които съдействаха за осигуряване на материали,
представящи България като привлекателно и сигурно място за чуждестранни инвестиции
и туризъм.
Бюджетът, предвиден за изпълнение на Международния план на КС за 2015 г. беше в
размер на 400 000 лева. Към датата на отчета, разходите по Международния план
възлизат на 290 520 лева.
Основни изводи и препоръки
През 2015 г. българските задгранични представителства продължиха да планират и
осъществяват инициативите по Международния план на Комуникационната стратегия,
основавайки се на опита, придобит в предходни години, идентифицирайки 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.
От решаващо значение бе изграденото партньорство на задграничните представителства с
местни партньори – администрация, организации на българите в чужбина, академични и
стопански среди и НПО; доброто сътрудничество с Министерството на културата,
Държавния културен институт към МВнР, Националния филмов център и българските
културни институти в чужбина, както и сътрудничеството с другите български
министерства и агенции при координацията на публични събития, съпътстващи
посещението на български делегации в целевите държави.
Основните трудности в осъществяване на инициативите произтичаха от разнообразни
обективни и субективни фактори, включително липсата на одобрена работна програма в
начало на годината и провеждането на национален референдум с гласуване в чужбина
през м.октомври, което, предвид откриването на над 300 избирателни секции в 45
държави, тежко ангажира кадровия ресурс на МВнР и ЗП в активния период за
осъществяване на публични събития. Не на последно място следва да бъдат отбелязани и
извънредните обстоятелства във връзка с варварските терористични актове във Франция
през м. ноември, които доведоха до отменяне на някои мащабни публични събития,
планирани в целевите държави.
Независимо от описаните трудности, постигнатите резултати от осъществените
инициативи могат да бъдат оценени положително, като бъде отбелязана утвърждаващата
се тенденция за подобрена комуникация и сътрудничество с представители на
българските общности в чужбина и повишения интерес и ангажираност на сънародниците
ни за съхраняването и популяризирането на българската културна идентичност.
Отчитайки положителните резултати от инициативите по Комуникационната стратегия в
международен план, следва да се отбележи, че един от основните фактори за
повишаване видимостта на България в целевите държави е активната външна политика и
принципните позиции на страната ни в условията на усложняваща се международна
обстановка, което повиши доверието на нашите партньори и открои България като
сериозен участник в процеса по взимане на решения и изработване на мерки по
актуалните, най-ключови за Европа предизвикателства, ефективно връщайки България на
международната сцена в съответствие с приоритетите за засилена интеграция в
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Европейския съюз и НАТО и запазване на външнополитическата ориентация и поети
международни ангажименти на база на националните интереси на страната. Като
ротационен председател на ПСЮИЕ България повиши видимостта на Процеса, а така и на
региона. По този начин правителството изпълни друг основен приоритет от програмата си
за стабилност - провеждане политика на подкрепа за евроатлантическата интеграция на
Западните Балкани при ясна защита на правата и законните интереси на българските
общности там. България пое и председателството на Комитета на министрите на Съвета
на Европа с ясния ангажимент, че заедно с подкрепата за европейско обединение пред
лицето на актуалните предизвикателства, ще се работи и за насърчаване на правата на
детето, разширяване на достъпа до култура на младите хора, независимостта на медиите
и защита на уязвими групи.
В заключение може да бъде обобщено, че анализът на постигнатите през 2015 г.
резултати предоставя добра основа за планиране през следващия период, когато
предстои залегналото в Програмата на Правителството актуализиране на
Комуникационната стратегия на РБ за ЕС, като в краткосрочен план от особено значение е
постигането на синергия с дейностите по подготовка на българското председателство на
ЕС през 2018 година.
Изпълнение на инициативите по Работната програма на КС за 2015г. в Международен
план /таблица/
№

Държави

01.

Австрия

02.

Албания

03.

Армения

04.

Белгия

Комуникационни инициативи в изпълнение на приоритетите от РП на
КС 2015 – Международен план
- Вечер, посветена на Елисавета Багряна и Изидор Цанкар, виден
словенски учен, писател, публицист и дипломат;
- Традиционно отбелязване Деня на Европейския съюз в Стопанската
камара във Виена и Санкт Пьолтен съвместно с всички държавичленки на ЕС;
Отбелязване на 70 годишнината от създаването на БКПО „Кирил и
Методий“, честване на 2-ри юни – Деня на Ботев и провеждане на
събор на българите и празник на розата в Австрия;
- Тържествено награждаване на игумена на манастира Клостернойбург
прелат Бернхард Баковски с почетния знак „Златен век“ на МК на РБ;
- Участие в традиционния летен празник на Виенския икономически
форум.
- Участие в Национален благотворителен базар - инициатива на
Президента на Албания
- Участие в отбелязването Деня на Европа;
- Годишна среща на етнокултурни НПО на албанци – приятели на
България или с български етнически произход по повод отбелязване
Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост и
Деня на народните будители;
- Честване на "Българската Коледа” в Албания.
- Отбелязване на 24 май съвместно с Дружеството за културни връзки
„Армения-България”, представители на арменски ВУЗ, местни
политолози и журналисти в училище „П. К. „Яворов” в гр. Ереван
- Участие в Петия фестивал на българската култура в Брюксел.
- Представяне на българска културна програма в Гент.
- Годишна програма за провеждане на литературни и музикални
вечери и изложби със съдействието на посолството.
- Издаване на рекламно-информационна брошура за функциите и
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№

Държави

05.

Босна и
Херцеговина

06.

Ватикана

07.

Великобритания

08.

Гърция

09.

Германия

10.

Грузия

11.

Естония

12.

Испания

Комуникационни инициативи в изпълнение на приоритетите от РП на
КС 2015 – Международен план
мисията на ПП към ЕС в Брюксел;
- Прожекция на български филми и организиране на беседа с
български филмови дейци в ПП РБ към ЕС.
- Участие в Sarajevo Kid's Fest 2015.
- Представяне на ценностите на ПСЮИЕ пред ученици от училищата
във ФБиХ, имащи за патрон български общественици.
- Конференция на тема “Християнизирането на България и новите
пътища на европейската култура”.
- Участие с български щанд в традиционния Благотворителен панаир
на Кметство Кензингтън, под патронажа на британското кралско
семейство.
- Участие във филмов фестивал по повод 100-годишнината на
Факултета по славянски и източноевропейски науки на Юнивърсити
колидж – Лондон.
- Отбелязване на 24 май в Атина. Представяне на изложбата
„Светлината на буквите“ във Византийския и християнски музей в
Атина.
- Представяне на България в Третия Фестивал на Езиковото
многообразие в Солун съвместно с организираните български
общности в Северна Гърция.
- Представяне на изложбата „Български архитекти в чужбина” на ДАБЧ
съвместно със Съюза на архитектите в България и Музея за
византийска култура в Солун.
- Музикална арменска вечер - съпътстващо събитие във връзка с
посещение на парламентарна делегация, водена от председателя на
НС г-жа Цецка Цачева.
- Съвместни дейности със сдружение „Германо-български форум”.
- Участие с български щанд в честването на Деня на Европа в Грузия”.
- Съвместни дейности с Информационния център за ЕС и НАТО към
Министерство на европейската и евро-атлантическата интеграция на
Грузия (дебати, симулационни игри и семинари за ученици от
горните класове).
- Подкрепа за създаването на регионална библиотека с литература по
въпросите на ЕС и НАТО в изграждащия се нов регионален офис на
Информационния център за ЕС и НАТО в град Озургети, в област
Гурия, Централна Западна Грузия.
- Изложба на българско хартиено изкуство от в галерия „Карвасла” на
Националния исторически музей в Тбилиси и лекция на тема
„Елементарна скулптура”.
- Представяне на български филм в 16-ия Международен
кинофестивал в Тбилиси
- Участие с български щанд в честването на Деня на Европа в Талин в
рамките на Латвийското председателство на ЕС
- Честване на 9 май – Деня на Европа, съвместно с останалите страни
от ЕС
- Участие на български художници в съвместната изложба и
конференция на тема „Тяло и власт“, организирана от Посолството на
ФР Германия по повод 25 години от демократичните промени в
страните от Източна Европа
- Представяне на изложбата „Силата на гражданското общество” в
Севиля.
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№

Държави

13.

Италия

14.

Кипър

15.

Люксембург

16.

РМакедония

17.

Молдова

18.

Норвегия

19.

Полша

20.

Португалия

21.

Румъния

22.

Словения

Комуникационни инициативи в изпълнение на приоритетите от РП на
КС 2015 – Международен план
- Представяне изданието на испански език на стиховете на Христо
Ботев в превод на Живка Балтаджиева в Къщата на
читателя/Матадеро де Мадрид
- Представяне на съвременна българска литература в Каса дел лектор Мадрид.
- Честване на Европейския ден на езиците, съвместно с останалите
страни от ЕС.
- Изложба керамични пана „Възхвала на буквите” по повод Деня на
народните будители.
- Дни на съвременното българско кино в Испания.
- Подготовка на двуезичен каталог “Българските следи в Италия”.
- Изложба „Гутенберг и славянския свят” в Библиотека Амброзиана в
Милано.
- Представяне на филма „Пътят към Коста дел Маресме” („Българска
рапсодия”) и изложбата „Силата на гражданското общество: съдбата
на евреите в България” в Университета в Никозия.
- Българо-кипърска поетична вечер и представяне на изложбата „Иван
Шишманов” по повод 10-годишнината от ратификацията от Кипър на
Договора за присъединяване на България към ЕС.
- Представяне в Пафос на експозиция по проект „OLKAS” – „От Егейско
до Черно море. Средновековни пристанища по морските пътища към
Изтока”.
- Участие във Фестивал за филми от Централна и Източна Европа,
организиран съвместно със CinEast
- Честване на Българската Коледа в Скопие.
- Новогодишно тържество в Битоля за децата на семейства с българско
гражданство и самосъзнание.
- Отбелязване на Деня на Европа в Молдова.
- Ежегоден конкурс за есе на тема „Моите български корени (из
историята на моето семейство)”.
- Организиране на изложби на млади молдовски художници от
български произход във връзка с отбелязване на български паметни
дати.
- Участие в комуникационната кампания за популяризиране на
Европейската идея и възможностите за сътрудничество с ЕС,
координирана от на Посолството на Великобритания в Молдова.
- Моноспектакъл „Песента на България” в криптата на
източноправославния храм в Осло по повод Деня на будителите и
Деня на християнското семейство и младеж.
- Конференция на тема „Актуални проблеми на българистиката в
Полша“.
- Изложба на българския скулптор Николай Амзов в гр. Сетубал и
концерт на първата българска фадо певица в Португалия
- Коледен концерт на дуо за българска народна музика.
- Изложба „Съвременна българска иконография“ в сградата на
парламента на Румъния по повод 107-та годишнина от обявяването
на независимостта на България
- Изложба „Гутенберг и славянският свят“ по повод Деня на народните
будители
- Участие в Четвъртия фестивал на франкофонския филм в Словения с
игралния филм „Виктория” (2014 г.) на режисьора Мая Виткова.
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№

Държави

23.

Словакия

24.

Сърбия

25.

Турция

26.

Украйна

27.

Унгария

28.

Финландия

29.

Франция

30.

Хърватия

Комуникационни инициативи в изпълнение на приоритетите от РП на
КС 2015 – Международен план
- Партньорство със Столична община за организация на Дни на София
в Любляна.
- Издаване на малък българо-словенски/словенско-български речник.
- Втори етап на представяне на изложбата на „Силата на гражданското
общество – съдбата на евреите в България” и „Супрасълски сборник”
- Българско участие във Фестивал на свободата, посветен на
демократичните промени в Централна и Източна Европа.
- Отбелязване на 50 годишнината от лектората по български език в
университета „Коменски”.
- Участие във фестивала на франкофонкия филм.
- Участие в отбелязване на Деня на Европа.
- Фотоизложба „Лицата на София“ на открито в парка Калемегдан и
Белградската крепост.
- Дни на българското кино в Белград и Димитровград/Цариброд
- Представяне на приоритетите на Българското председателство на
Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа в Истанбул.
- Представяне на България в отбелязването на Европейския ден на
езиците.
- Подготовка за постоянна изложбена експозиции за живота на
българската общност в Истанбул и постоянна изложба „Красотите на
България” в Анкара.
- Кинофестивал на ретроспективното българско кино, посветен на
отбелязването на 100-годишнината на българското кино съвместно с
украинския Национален център за театрално изкуство.
- Изложба на български художници от Украйна в Музея по история на
гр. Киев.
- Отбелязване на Деня на бесарабските българи и Деня на народните
будители в Одеса.
- Отбелязване на 70 години от края на Втората световна война и
битката при р.Драва. Паметен ритуал в българското военно гробище
в Харкан.
- Ден на България в Международния културен център Кайса в
Хелзинки съвместно с Община Хелзинки и българската общност във
Финландия.
- Изложби „Българските православни икони, минало и бъдеще”.
- Изложба карикатури на Борислав Златанов
- Симфоничен концерт-рецитал на музикална формация от
Пловдивската опера в рамките на отбелязването на 100-годишнината
на българското кино във Франция.
- Фотоизложба "Тракийски гробници" в Страсбург, включена в
културния календар на Българското председателство на Комитета на
министрите на Съвета на Европа.
- Отпечатване на преработено издание на книгата „България. Природа,
човек, цивилизации“ с текстове на английски и френски език;
- Представяне на български принос към програмите на ЮНЕСКО.
- Домакинство на коледните тържества на българските училища в
Париж и детското театрално ателие „Патиланци“.
- Представяне на пътуваща изложба „България в Европа” в пет
хърватски области. Конкурс за най-добра картина на българска
тематика с участието на студентите, изучаващи български език в
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№

Държави

31.

Чехия

32.

Швейцария

33.

Швеция

34.

България

Комуникационни инициативи в изпълнение на приоритетите от РП на
КС 2015 – Международен план
Загребския университет.
- Лекция на заместник министър-председателя и министър по
европейските фондове на РБ Томислав Дончев в сградата на
Представителството на ЕК на тема „Трудните уроци на България в
усвояването на средства по линия на структурните и инвестиционни
фондове на ЕС”.
- Представяне на България в рамките на тържественото отбелязване на
Деня на Европа.
- Изложба на български книги, издадени на хърватски език в
навечерието на Деня на Народните будители, съвместно с Института
„Матица Хърватска” и Националната университетска библиотека в
Загреб.
 Продължение на представянето на изложбата „Силата на
гражданското общество: съдбата на евреите в България”.
 Издаване на триезичен албум (български, чешки и английски език),
посветен на делото на чешкия художник-график Йозеф Питер,
основоположник на българската печатна графика.
- Литературно четене с музикално оформление от братя Владигерови в
Алпийския музей в Берн съвместно с катедра Славистика на
Университета в Берн.
- Концерти на ансамбъл „Войводинци“ в Берн,Цюрих, Женева и
Лугано.
- Българо-японска изложба на автентични национални носии, накити и
дантели в Берн.
- Представяне на български филми по повод 100 години Българско
кино
- Коледен концерт на български изпълнители в Калвинхаус в Берн.
- Представяне на изложбата „100 години дипломатически отношения
между България и Швеция“ и среща с членовете на Българската
църковна общност „Света Богородица“ в Малмьо.
- Конференция „Енергийна сигурност и енергийна инфраструктура в
Югоизточна Европа“ в София, включена в календара на Българското
председателство на ПСЮИЕ.
- Трето издание на проекта „Култура на регионите”, посветено на
кухнята на ЮИЕ, включена в календара на Българското
председателство на ПСЮИЕ.
- Подготовка и откриване на изложбата „20 години ПСЮИЕ “ във
връзка с Българското председателство.
- Подготовка на Втората неформална среща на министрите на
външните работи на страните участнички в ПСЮИЕ.
- Инициативи в подкрепа на интензивния културен диалог между ЕС и
трети страни - съвместна изложба на български и израелски
фотографи, съдействие за представяне на български филм в Дните на
Европейското кино в Япония.
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