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І. Мисия 
 
Министерството на външните работи осъществява външната политика на България, 
отстоява сигурността, политическите и икономически интереси на страната и на 
българските граждани. 
 
 
ІІ. Организационно развитие и капацитет 
 
Главните насоки в дейността на Министерството на външните работи са определени в 
националните стратегически документи и програми, а правната база е заложена в 
Конституцията и българските закони, европейското право и международните договори. 
 
На Министерството на външните работи с нормативни актове са възложени следните 
основни задачи и функции: 
 

• Осъществяване на външната политика на Република България в отношенията й с 
други държави и осигуряване поддържането и развитието на политическия 
диалог, политиката на сигурност и сътрудничеството в търговско-
икономическата, финансовата, културната, научната и други области 

• Осъществяване на междуведомствената координация в областта на външната 
политика и международната дейност на Република България чрез:  
а) взаимодействие с висшите органи на държавната власт в осъществяването на 
правомощията им в областта на външната политика и международната им 
дейност; координиране и участие в подготовката и провеждането на 
посещенията на държавни и правителствени делегации на най-високо и високо 
равнище в Република България и в чужбина;  
б) взаимодействие с другите министерства и ведомства по въпросите, свързани с 
осъществяваното от тях международно сътрудничество, и координиране 
посещенията на делегации на равнище министър в Република България и в 
чужбина с оглед осигуряване на външнополитическите интереси и приоритети 
на страната 

• Развитие на консулските отношения на Република България с други държави 
• Поддържане на отношения с акредитираните в Република България 

чуждестранни представителства и мисии на международните организации и 
контролиране на изпълнението на международноправните задължения на 
Република България към тях като приемаща страна 

• Осъществяване на представителството на Република България в други държави, 
както и в международните правителствени организации, в които тя членува или 
се ползва с определен статут 

• Координиране и утвърждаване на целите, позициите, състава и отчетите за 
дейността на българските делегации, с изключение на правителствените, 
участващи в работата на:  
а) международните организации, в които Република България членува или се 
ползва с определен статут;  
б) международните дипломатически и други конференции, провеждани под 
егидата на международни организации 

• Съгласуване с други ведомства, подготовка и провеждане на преговори за 
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присъединяване на Република България към многостранни 
междуправителствени организации и многостранни структури, утвърждаване на 
целите, позициите и задачите на страната при участие в тях 

• Координиране и участие в подготовката, сключването и изпълнението на 
международни договори, извършване на регистрацията в Организацията на 
Обединените нации (ООН) и съхраняване на сключените от българската 
държава международни договори 

• Защита на правата и интересите на българската държава и на българските 
граждани и юридически лица в чужбина 

• Защита на правата и свободите на лицата, принадлежащи към българските 
общности зад граница, в съответствие с международноправните норми в тази 
област и с интересите на страната 

• Ръководство и контролиране на цялостната дейност по участието на Република 
България в процеса на вземане на решения в Европейския съюз и участието на 
страната в неговата дейност чрез:  
а) представителство и участие в работата на Съвета "Общи въпроси и външни 
отношения";  
б) указания до Постоянното представителство на Република България към ЕС в 
Брюксел във връзка с участието на страната в различните органи и институции 
на ЕС на основата на съгласуваните цели и позиции в рамките на 
съществуващия и регламентиран със специална уредба координационен 
механизъм 

• Ръководство, координиране и контролиране на политиката на Република 
България в Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) 

• Разработване и осъществяване на националните външнополитически стратегии, 
планове и програми в съгласуваност с общите политики, стратегии, програми, 
планове и инструменти на ЕС и НАТО 

• Подбор, квалификация, кариерно развитие и ротация на служителите в 
дипломатическата служба, както и подбор и представяне на български граждани 
за служители или експерти в международни правителствени организации 

• Управление на предоставените задгранични държавни имоти   
• Упражняване правата на държавата в търговски дружества с държавно участие в 

капитала, принципал на които е министърът на външните работи. 
 

Министърът на външните работи участва в работата на Консултативния съвет по 
национална сигурност при Президента на Република България и на Съвета по 
сигурността към Министерския съвет.  
 
Към 30 август 2009 г. дипломатическата служба е структурирана в Централно 
управление /25 дирекции и инспекторат/ и 115 задгранични представителства: 
 - посолства – 87; 
 - постоянни представителства и делегации към международни организации – 7; 
 - генерални консулства /в т.ч. консулски канцеларии/ – 20; 
 - дипломатически бюра– 1.  
 
Общият брой на действащите консулски служби/поста към 30 август 2009 година 
възлиза на 102. 
 
Общата численост на щатния персонал в Министерството на външните работи в 
България и зад граница за периода 2004-2009 година се променя както следва: 



 5

 
Година 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Численост по 
Устройствен правилник 
към 31 декември; за 2009 
г. – към 30 май 2009 г. 

 
1927 

 
1936 

 
1766 

 
1777 

 
1 700 

 
1 700 

 
 
Общата численост на щатния персонал на дипломатическата служба в задграничните 
представителства към 30 май 2009 година е 1134 служители. Освен това, за 
изпълнението на административни и технически задачи зад граница дипломатическата 
служба наема около 440 местни граждани годишно. 
 
Към началото на 2009 г. в щатния персонал на дипломатическата служба са 19 доктори 
и 1232 магистри. Към началото на 2009 година 34% от служителите в 
дипломатическата служба владеят английски език; 22.5% - руски език; 13% - френски 
език; 8% - немски език; 23% - други западни и източни езици.  
 
Стриктно се спазват въведените със Закона за дипломатическата служба от 2007 година 
задължителни норми за  образователен и квалификационен минимум за българските 
дипломати: образователна степен – магистър; владеене на два чужди езика, поне 
единият от които – официален език за ООН. За държавните служители в 
дипломатическата служба въведената норма за задължителен минимум е: 
образователна степен – магистър; владеене на един чужд език.  
 
В периода 2004-2005-2006-2007-2008-2009 г. процентът на жените в щатния персонал 
на дипломатическата служба се променя със следните темпове: 38 - 44 - 44 - 53 - 54 - 
56% /данните са за началото на съответната година/.   
 
Към министъра на външните работи като второстепенни разпоредители с бюджетни 
кредити са Дипломатическият институт, Държавният културен институт, както и 
задграничните представителства. 
 
Към 30 август 2009 година на Министерството на външните работи е възложено 
управлението на 220 задгранични държавни имота в 72 държави. Общата 
застрахователна стойност на тези имоти към 1 април 2009 година възлиза на 648 млн. 
евро. 
 
В Министерството на външните работи е стартиран процес на разработване на  
структурни мерки за ограничаване и оптимизиране на разходите. Основните усилия са 
насочени към изработването на проект на нов Устройствен правилник. За целта се 
извършва преглед на съществуващата структура и нейното функциониране с оглед 
оптимизация.
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ІІІ. Политики  
 

 
ІІІ.1. Политика на насърчаване на сигурността, 
стабилността и сътрудничеството в света 

 
 
Преглед на целите на политиката и оценка на постигнатите резултати за периода 
2005-2008 г.1 
 
Политиката има една стратегическа и две оперативни цели и е насочена към създаване 
на подходяща стратегическа среда за осигуряване на мирното и устойчиво развитие на 
Република България. През периода 2005 – 2008 г. Република България положи 
последователни усилия за създаването и поддържането на сигурна и стабилна 
международна среда, благоприятстваща нейното социално-икономическото развитие. 
Страната ни се утвърди като надежден и предвидим партньор в системата на 
международните многостранни и двустранни отношения. Чрез ефективното членство в 
НАТО бяха създадени надеждни гаранции за националната ни сигурност и за укрепване 
на трансатлантическите отношения и развитие на стратегическото партньорство между 
НАТО и ЕС. 
 
Националните цели и позиции в голяма степен бяха проектирани в разработваните 
многостранни документи и програми по въпросите на международния мир и сигурност, 
правата на човека, хуманитарното, социалното, културното и научно сътрудничество. 
Положени бяха много усилия за намаляване на нелегалното разпространение и 
натрупване на конвенционални оръжия в конфликтни райони, както и за 
предотвратяване на разпространението на оръжия за масово унищожаване. Българската 
визия за международния ред и стабилност беше активно изразявана чрез участие в 
изборни органи на международните организации. 
 
Реализиране на външнополитическите цели и приоритети на България беше постигнато 
и на базата на последователно утвърждаване на взаимноизгодни двустранни 
сътрудничества. Беше поддържан активен културен, научен и образователен обмен, бе 
работено за разпространение на постиженията на България. 
 
Може да се направи изводът, че планираните ползи и ефекти за обществото до голяма 
степен бяха осъществени, въпреки ограниченията от финансово-административен 
характер. 
 
 
Визия за развитието на Политиката на насърчаване на сигурността, стабилността 
и сътрудничеството в света 
 
В изпълнение на стратегическите цели и приоритети, Министерството на външните 
работи осъществява последователна дейност  за максималното отчитане на интересите 
и ролята на България в развитието на политическите процеси в глобален мащаб по 
въпросите на мира, сигурността и сътрудничеството.  
                                                           
1 Бюджетирането в програмен формат в Министерство на външните работи е въведено през 2007 г., 
когато е изготвен първият пилотен бюджет в този формат.  
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МВнР развива многостранно сътрудничество, насочено към укрепването на 
международния правен ред и световната сигурност като основни фактори, 
допринасящи за изграждане на един мирен свят, в който са гарантирани свободата, 
демокрацията, равенството и достойнството на човека. Дейността на българската 
дипломация в тази област се ръководи от принципа за взаимна свързаност между 
сигурността, развитието и правата на човека. В този контекст, прилагането на 
международно признатите стандарти в областта на правата на човека е предпоставка 
както за сигурността и устойчивото развитие на държавите, така и за утвърждаването 
на международния мир и сигурност, а международната сигурност и стабилност са 
основни фактори, допринасящи за устойчивото развитие.  В тази концептуална рамка 
МВнР продължава да отстоява в международните организации позициите и интересите 
на страната в областта на правата на човека, хуманитарното, социалното, културното и 
научно сътрудничество.  
 
Важно приоритетно значение се придава на укрепването на мрежата от двустранни 
стратегически партньорства, на развитието на традиционните приятелски отношения и 
на установяването на нови двустранни сътрудничества по света. В тази насока МВнР 
полага усилия за поддържането и задълбочаването на политическия диалог между 
държавните и правителствени ръководители,  за изграждането и подобряването на 
политическите рамки на активни взаимноизгодни отношения, за укрепване на 
дипломатическото влияние и присъствие в света. 
 
Отношенията на стратегическо партньорство със САЩ, в своето двустранно измерение 
и като част от трансатлантическата архитектура, са значим фактор при формирането на 
приноса на България в подходите за разрешаване на остри международни конфликти и 
проблеми. 
 
Освен в Югоизточна Европа и Черноморския регион /Политика ІV от настоящия 
програмен бюджет/ и в Европа /Политика ІІІ/,  МВнР отделя повишено внимание и 
ресурси и към други региони, с оглед на оптималния за страната ни ефект от 
синхронизиране на действията при реализацията на Европейската политика за 
съседство, на Стратегията на ЕС за Централна Азия, Съвместната стратегия ЕС-
Африка, на стратегическите партньорства с големите азиатски държави. 
 
По отношение на  регионите на Близкия изток и Африка дипломатическата служба 
отчита постоянно нарастващо им значение в международната геостратегическа 
динамика. В този контекст ще бъдат предприемани действия за координиране на 
позициите със съюзниците ни в ЕС и НАТО, както и в рамките на други международни 
форуми и срещи, предвид специфичната връзка на проблемите на региона с опазването 
и поддържането на международната сигурност в глобален аспект. Ще продължи 
работата за възстановяване и развитие на двустранните партньорства с държавите от 
тези региони, предвид големия им икономически потенциал и наличието на 
исторически опит на традиционно сътрудничество. 
 
За Близкия изток, Африка и Азиатско-Тихоокеанския регион разширяването на 
мрежата от задгранични представителства се предвижда да протича със следните 
стъпки: 2010 година -  Замбия; 2011 година –Танзания, Малайзия/Сингапур, Нова 
Зеландия /генерално консулство/; 2012 година – ОАЕ, Абу Даби, Кения, Конго.  
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В Казахстан бе осъществено преместването на посолството от Алмати в новата /от 1997 
г./ столица Астана. Предвижда се мисията в Алмати да бъде запазена – предвид 
мащабите на държавата, и да бъде преобразувана в генерално консулство, с цел 
продължаване на взаимодействието с местния бизнес и запазване на възможността за 
предоставяне на консулски услуги и в този град.  

Дипломатическата служба ще продължи в нарастваща степен да отделя внимание и 
ресурси и към Азиатско-тихоокеанския регион, предвид неговата възходяща 
геополитическа и икономическа роля в света и необходимостта от: 

• своевременно синхронизиране на националните ни позиции по отношение на 
двустранното сътрудничество и регионалните организации с държавите–членки 
на ЕС и Европейската комисия;  

• дейност по членството на България във Форума АСЕМ /Asia-Europe Meeting/, в 
рамките на който се осъществява многопластово сътрудничество между ЕС и 
редица държави от АТР в политическата, икономическата и културната област, 
включително срещи на върха на всеки 2 години, ежегодни срещи на ниво 
външни министри, министри на културата, на образованието, на околната среда, 
на финансите, на икономиката, на транспорта, на труда и социалната политика; 

• участие в политиката на ЕС на засилено партньорство с АСЕАН при 
институционализиран диалог ЕС–АСЕАН /срещи на ниво външни министри на 
всеки 2 години/.  

Изпълнението на тези задачи изисква укрепване и разширяване на капацитета на  
задграничната мрежа чрез:  

а/ разкриване на посолство в Малайзия /или Сингапур/;  

б/ откриване на генерално консулство в Оклънд, Нова Зеландия,  

в/укрепване на дипломатическото присъствие с дипломати в КНДР /във връзка с 
председателството на ЕС от 1 януари 2010 г./, Индия, Монголия, Пакистан, Индонезия, 
Република Корея, Афганистан. 
 

Стратегическа и оперативни цели 

Стратегическата цел на провеждането на политиката е насърчаване на сигурността,  
стабилността и сътрудничеството в света. 
 

Оперативни цели 

• Развитие на сътрудничеството в международните организации по проблемите на 
мира и сигурността,  правата на човека, хуманитарните дейности и в 
международния кодификационен процес 

• Последователно утвърждаване на взаимноизгодни двустранни отношения  

 

Ползи/ефекти за обществото от политиката  

• Поддържане на сигурна и стабилна международна среда, благоприятстваща 
социално-икономическото развитие на България 

• Утвърждаване на ролята на България като надежден и предвидим партньор в 
системата на международните отношения и двустранните отношения 
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• Поддържане на гаранциите за националната сигурност чрез ефективно членство 
в НАТО, укрепване на трансатлантическите отношения и развитие на 
стратегическото партньорство между НАТО и ЕС 

• Укрепване на мрежата от двустранни стратегически партньорства, включително 
в контекста на членството в НАТО и ЕС, развитие на традиционните приятелски 
отношения и установяване на нови двустранни сътрудничества 

• Поддържане на ефективен мултилатерализъм в съответствие с националните 
стратегии и концепции, както и с общи стратегически документи на ЕС и НАТО 

• Оптимално проектиране на български цели и позиции в разработването на 
многостранни документи и програми по въпросите на международния мир и 
сигурност, правата на човека, хуманитарното, социалното, културното и научно 
сътрудничество 

• Намаляване на степента на нелегално разпространение и натрупване на 
конвенционални оръжия в конфликтни райони, както и предотвратяване на 
разпространението на оръжия за масово унищожаване 

• Изразяване на българската визия за международния ред и стабилност чрез 
участие в изборни органи на международни организации 

 
 
Взаимоотношения с други институции, допринасящи за целите на политиката 
 
В сътрудничество с Министерство на отбраната, Министерство на икономиката, 
енергетиката и туризма, Министерство на вътрешните работи, Министерство на 
правосъдието, Министерство на образованието, младежта и науката, Министерство на 
културата, Министерство на земеделието и храните. 
 

Показатели за полза/ефект и целеви стойности за периода 2010–2012 година 

• Ефективно участие на България в Операциите по поддържането на мира, в 
дейностите на Комисията по изграждане на мира и по другите водещи 
политически въпроси в ООН, в съответствие с национални стратегии и 
концепции, както и с общи стратегически документи на НАТО и ЕС 

• Ефективно участие във формирането на международните стандарти и в  
процесите на многостранното сътрудничество в областта на правата на човека, в 
икономическата, социалната, хуманитарната, научно-техническата и културната 
сфери 

• Отсъствие на съмнения и сигнали за несъответствие на разрешени сделки с 
принципите на националната система за експортен контрол, Кодекса за 
поведение на ЕС при износа на оръжие и международните режими за експортен 
контрол 

• Изпълнение на Плана за действие в България за периода 2010-2012 година 
между УНИЦЕФ и правителството на България  

• Изпълнение на проектите по линия на ЮНЕСКО 
• Избиране на български представители в органи на международни организации 
• Увеличени възможности за влияние на България в международните организации 
• Оценка – според българските цели, на третирането на основни международни 

кризи  
• Оценка – според българските цели, на основните многостранни преговори, 

координирани от Министерството на външните работи  
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• Оценка – според българските цели, на основните реформи във функционирането 
и архитектурата на международни организации  

 

Целеви стойности по показателите за изпълнение 

Ползи/ефекти:  
• Ефективно участие във формирането на международните стандарти и в  процесите на

многостранното сътрудничество в областта на правата на човека, в икономическата, социалната,
хуманитарната, научно-техническата и културната сфери 

• Оптимално проектиране на български цели и позиции в разработването на многостранни, н
документи и програми по въпросите на международния мир и сигурност, правата на човека, 
хуманитарното, социалното, културното и научно сътрудничество 

 

 Целева стойност 

Показатели за 
изпълнение 

Мерна 
единица 

Отчет 
2008г. 

2009 2010 2011 2012 

Подготвени участия в 
заседания, сесии и 
форуми на най-високо 
и високо ниво  в ООН, 
НАТО, ОССЕ и СЕ и 
други международни 
правителствени 
организации 

Брой 7 7 7 7 7 

Подготвени 
двустранни посещения 
и срещи на ниво 
Президент и 
Министър-председател 

Брой 14 16 18 20 20 

 

Информация за наличността и качеството на данните 
Годишен доклад за състоянието на националната сигурност 
Отчетите за дейността на МВнР и задграничните представителства 
 
 
 

ІІІ.2. Политика на насърчаване участието на България в 
процесите на глобализация в социално-икономическата сфера 

 
Преглед на целите на политиката и оценка на постигнатите резултати за периода 
2005-2008 г. 
 
През периода 2005 - 2008 г. с цел активизиране на икономическата дипломация по 
отношение на партньорите на България в света, Министерството на външните работи 
положи усилия за повишаване на ролята на нашата страна в международната 
икономика чрез разясняване на перспективите за търговско и икономическо 
сътрудничество и инвестиране в България като член на ЕС, утвърждаване на 
положителния образ на страната и нейното производство, подпомагане на дейността на 
българския бизнес в чужбина. Приоритетно внимание бе отделяно на укрепване на 



 11

позициите на български фирми на традиционни и нови пазари, разширяване на достъпа 
до енергоносители и тяхното транспортиране, привличане на инвестиционни и 
финансови ресурси и технологии.  
 
В съответствие с националните интереси и в тясно сътрудничество с партньорите от ЕС 
българската дипломатическа служба участваше активно в дейността на 
международните организации в икономическата, социалната, културната, 
хуманитарната и научно-техническата области.  
 
В условията на финансова криза и влошаване на световната икономика значението на 
политиката на насърчаване участието на България в процесите на глобализация  в 
социално-икономическата сфера нараства и изисква разработването на допълнителни 
мерки за нейното ефективно осъществяване. 
  
С оглед по-нататъшно конкретизиране и приоретизиране на дейността на 
Министерството на външните работи по тази политика,  освен дефинираните досега три 
ползи/ефекти за обществото, в тригодишната бюджетна прогноза за 2010 – 2012 г. са 
добавени още осем, или общо единадесет ползи/ефекти от политиката.    
 
 
Визия за развитието на политиката  
 
В съвременните динамични условия на глобализация нараства необходимостта от 
активизиране на икономическата дипломация по отношение на партньорите на 
България в света. Министерството на външните работи ще продължи да работи за 
засилване участието на България в международната икономика, за нарастване на  
износа на стоки и услуги, ще разяснява перспективите за търговско и икономическо 
сътрудничество и инвестиране в България като член на ЕС, както и ще съдейства за 
утвърждаване на положителния образ на страната и нейното производство. 
Приоритетно внимание ще бъде отделяно на възстановяване на позициите на стари 
пазари и разширяване на присъствието на нови пазари, на достъпа и транспортирането 
на енергоносители, на привличането на инвестиционни и финансови ресурси и 
технологии. 
 
Върху платформата на отстояване и насърчаване на българските интереси ще бъде 
поддържано ефективно членство в международните организации в икономическата, 
социалната, културната, научно-техническата и хуманитарната области. 
Министерството на външните работи ще продължи да работи в тясно сътрудничество с 
другите министерства, ведомства и представителните организации на българския 
бизнес, на академичните и изследователски асоциации за укрепване на ролята и 
позициите на страната в глобален мащаб. 
 
В изпълнение на международно поетите ангажименти за отделяне на част от брутния си 
национален доход за помощ за развитие България разработва политиката си на участие 
в международното сътрудничество за развитие и изграждането на капацитет като 
донор. 
 
Министерството на външните работи координира разработването на законодателната 
рамка по осъществяването на това участие и регулирането на отделните аспекти на 
политиката на развитие – нормативно закрепване на принципите за осъществяване на 
българската политика на развитие, разработване и приемане на средносрочна програма, 
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реда и условията за кандидатстване по проекти за помощ за развитие, финансирани от 
българската държава. Приемането на нормативна уредба на политиката на развитие 
цели да я направи прозрачна, предвидима, кохерентна и изградена на основата на ясни 
правила. 
 
През 2009 година стартираха първите пилотни проекти на българската помощ за 
развитие по двустранна линия. Те ще допринесат както за натрупването от страната ни 
на необходимия опит като донор, така и за пълноценното ни участие в международното 
сътрудничество за развитие. 
 
В дългосрочен план Политиката на помощ за развитие е ориентирана към 
установяването на нови и по-гъвкави партньорства с държави, с които България 
поддържа активни международни икономически и търговски отношения, утвърждаване 
на имиджа на страната и създаване на благоприятни условия за реализиране на нейните 
външнополитически интереси.   
 
Необходимо е да се има предвид, че всичките 12 нови държави-членки на ЕС, 
включително България, са поели ангажимент за постигане на Целите от Монтерей и в 
този контекст - да се стремят да отделят като официална помощ за развитие съответно - 
0,17 % от БНД през 2010 г. и 0,33 % от БНД през 2015 г. съответно. (Council of the 
European Union, Presidency Conclusions, 10255/05, Brussels, 18 June 2005, para. 27). 
 
Разработването и реализацията на Политиката на помощ за развитие ще изисква 
допълнително увеличение на експертния ресурс и съответно на щата на 
Министерството на външните работи със следните стъпки: 2010 година - с 12 щатни 
служители; 2011 година - с 4 щатни служители; 2012 година - с 4 щатни служители; 
2013 година - с 3 служители. През 2010 година тази структура в МВнР може да бъде 
обособена като дирекция.  
 
 
Стратегически и оперативни цели  
 
Стратегически цели 

• Насърчаване на икономическото развитие на страната чрез инструментите на 
двустранното сътрудничество  

• Насърчаване на развитието на страната чрез участие в програмите на 
международни организации в икономическата, социалната, културната, научно-
техническата и хуманитарната области 

• Използване на икономическите механизми и инструменти за издигане ролята и 
престижа на България в двустранен и глобален план  

 
Оперативни цели 

• Създаване на благоприятна среда за осъществяване на българската политика на 
развитие 

• Проектиране на интересите на България при формулирането и осъществяването 
на политиката на ЕС в сътрудничеството за развитие 

• Предоставяне на информация/подпомагане на неправителствения сектор при 
участието му в сътрудничеството за развитие 
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Ползи/ефекти за обществото от политиката  

• Поддържане на благоприятна международна среда за опериране на българските 
фирми, за нарастване на  износа на стоки и услуги, за възстановяване на 
позициите на стари пазари 

• Дефиниране на приоритетите и програмите за действие на международните 
организации в икономическата, социалната, културната, научно-техническата и 
хуманитарната области по начин, който е благоприятен за интересите на 
България  

• Използване на разработваните в ООН, в специализираните агенции към ООН и в 
другите международни организации експертиза, знания и предоставяни от тях 
услуги в конкретните специализирани области на тяхната дейност. 

• Използване на предоставяните от международните организации възможности за  
разработване и прилагане на общи правила, норми и стандарти с цел 
хармонизация и стандартизация на международната практика по въпроси и 
дейности, изискващи многостранно сътрудничество. 

• Участие в международния диалог по актуални въпроси на международното 
сътрудничество и засилване на ролята на България в системата на ООН и на 
международните икономически и финансови  организации, особено чрез 
използване на механизмите за координация в ЕС 

• Успешно приложение на Лисабонската стратегия на ЕС 
• Оптимизиране на възможностите на членството в ЕС за максимално насърчаване 

на българските интереси в двустранен и в международен план 
• Приток на нови чужди инвестиции в нашата икономика 
• Осигуряване на достъп и транспортиране на енергоносители, привличане на 

инвестиции, финансови ресурси и технологии  
• Издигане на престижа на България в държавите-получатели на българска 

официална помощ за развитие. 
• Устойчиво развитие - борба с бедността, опазване на околната среда и постигане 

на устойчив икономически ръст 
 
 
Взаимоотношения с други институции, допринасящи за целите на политиката 
 
В сътрудничество с Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, 
Министерство на труда и социалната политика, Министерство на финансите, 
Министерство на околната среда и водите, Министерство на образованието, младежта и 
науката, Министерство на културата, Министерство на здравеопазването, 
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, 
Министерство на земеделието и храните, Българската агенция за инвестиции. 
 
 

Показатели за полза/ефект и целеви стойности за периода 2010–2012 г. 

• Повишаване на експортния дял на българските фирми на международните 
пазари 

• Нови чужди инвестиции в българската икономика 
• Степен на включване на България в международни инфраструктурни проекти 
• Приети и осъществявани междуправителствени програми и проекти за 

икономическо, промишлено, търговско и техническо сътрудничество 
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• Оптимално отразяване на българските интереси и позиции в дейността на 
органите, програмите и фондовете на ООН, специализираните агенции към 
ООН, международните икономически и финансови организации:  (ЕЦБ, ЕБВР, 
ЕИБ, СБ, МВФ, ОИСР и  СТО)  

• Дефиниране на приоритетите и програмите за действие на международните 
организации в икономическата, социалната, културната, научно-техническата и 
хуманитарната области по начин, който е благоприятен за интересите на 
България  

• Конкретни ползи от участието на България в международното сътрудничество за 
намаляване на количеството вредни емисии в атмосферата 

 
 

Целеви стойности по показателите за изпълнение 

Ползи/ефекти:  
• Приети и осъществявани междуправителствени програми и проекти за икономическо, 

промишлено, търговско и техническо сътрудничество 
• Оптимално отразяване на българските интереси и позиции в дейността на органите, програмите 

и фондовете на ООН, специализираните агенции към ООН, международните икономически и 
финансови организации:  (ЕЦБ, ЕБВР, ЕИБ, СБ, МВФ, ОИСР и  СТО)  

 

 Целева стойност 

Показатели за 
изпълнение 

Мерна 
единица 

Отчет 
2008г. 

2009 2010 2011 2012 

Проведени сесии на 
междуправителствени 
смесени комисии и 
подкомисии за  
икономическо, 
промишлено, 
търговско и техническо 
сътрудничество 

Брой 8 7 10 11 12 

Участие в 
международни срещи и 
форуми на експертно 
ниво в органите, 
програмите и 
фондовете на ООН, 
специализираните 
агенции към ООН и др. 
международни 
организации в 
икономически, 
социални,  екологични 
и хуманитарни въпроси 

Брой 45 47 55 58 65 

 

Информация за наличността и качеството на данните 

Отчет за дейността на МВнР по Закона за администрацията 
Отчет за изпълнението на програмния бюджет по Закона за държавния бюджет 
Отчети на задграничните представителства 
Статистически данни на Българската агенция за инвестиции  
Статистически данни на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма 
Данни от институциите на ЕС 
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ІІІ.3. Политика на европейска интеграция 
 
 
Преглед на целите на политиката и оценка на постигнатите резултати за периода 
2005-2008 г. 

 
През 2005 и 2006 г. Министерството на външните работи допринесе за провеждането на 
необходимите реформи в страната с оглед изпълнението на критериите за членство в 
ЕС. Негови представители активно участваха в подготовката на голям брой нормативни 
актове в областта на европейската интеграция, в съответствие с препоръките на ЕК и с 
цел хармонизирането на българското законодателство с достиженията на правото на 
ЕС. След приемането на Република България в Европейския съюз от 1 януари 2007 г. 
Министерството на външните работи насочи приоритетно внимание върху 
упражняването на всички права и отговорности, произтичащи от новия политически и 
юридически статус на страната. В този контекст дипломатическата служба  развиваше 
активно и ефективно участие в дейността на работните структури на Европейския съюз 
с ориентация към последователното отстояване на националните интереси. 
Приоритетно внимание бе посветено на възможно най-добрата професионална 
подготовка на въпросите, които са в дневния ред на редовния диалог между 
държавните и правителствените ръководители на държавите-членки на Европейския 
съюз. 
 
Поради приоритетния характер на политиката, тя беше осигурявана в достатъчна 
степен и с необходимия финансов ресурс. 

 
Поставената стратегическа цел на политиката и оперативните цели за нейното 
постигане могат да се определят като адекватни. Тяхната реализация е на добро ниво, 
което е видно и от показателите за изпълнение на програмите. 
 
Същевременно, пълноправното членство на страната в ЕС е поставено пред редица 
предизвикателства, които дават своето отражение в посока към разширяване на 
спектъра от задачи и цели на Министерството на външните работи. 
 
В резултат от извършения преглед на постигнатите резултати, в прогнозата за периода 
2010-2012 г. е заложена още една оперативна цел, добавени са ефект/полза за 
обществото и шест нови показателя за ефективност. 
 
 
Визия за развитието на политиката на европейска интеграция 
 
Министерството на външните работи ще продължи да полага усилия за реализиране на 
активно и ефективно членство в ЕС, ще осъществява и занапред тясно взаимодействие 
с другите министерства и ведомства за подготовката и последователното отстояване на 
националните позиции в работните структури и институциите на ЕС във всички 
сектори.  
 
Налице е предизвикателство пред страната ни да дефинира ясно и да провежда и 
защитава последователно своите интереси. За това е необходимо да се поддържа 
максимално ефективно участие във формулирането и реализацията на решенията на 
европейско ниво, да се съгласуват излаганите позиции в различните формати на 
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обсъждане, да се осигури активно експертно участие в процеса на подготовката на 
решенията в ЕС, да се поддържа добра координация на национално и на общностно 
равнище, включително посредством ефективни контакти с европейските партньори. 
 
Приоритетна задача на Министерството на външните работи ще продължи да бъде 
възможно най-добрата професионална подготовка на позициите по въпросите от 
дневния ред на редовния диалог между държавните и правителствени ръководители на 
държавите-членки на Европейския съюз. 
 
Европейската интеграция е основен фактор за сигурността, стабилността и 
просперитета на европейския континент. България ще продължи да работи в полза на 
силен, стабилен и проспериращ Европейски съюз и да съдейства за постигането на 
целите, установени в Учредителните договори на Съюза.  
 
Министерството на външните работи ще продължи своята дейност по по-нататъшното 
укрепване на мрежата от двустранни стратегически партньорства в Европа и по 
развитието на традиционните приятелски отношения с европейските държави с визия 
за тяхното качествено обогатяване. Целенасочено ще се работи за поддържането и 
задълбочаването на политическия диалог между държавните и правителствените 
ръководители, за доизграждането и усъвършенстването на политическите рамки и на 
договорно-правната основа на двустранното сътрудничество, за развитието на активни 
взаимноизгодни отношения и трайното утвърждаване на европейския облик на 
България в политическите и обществени среди в европейските държави. Ще продължи 
тясното взаимодействие с другите министерства и ведомства по развитието на 
двустранното сътрудничество с европейските партньори в съответните сектори. 
 
Важно значение ще бъде придавано и на максималното отчитане на интересите и 
ролята на България в развитието на политическите процеси в европейски мащаб по 
въпросите на мира, сигурността и сътрудничеството, на утвърждаването на активното и 
ефективно членство на България в ЕС, НАТО, ОССЕ, Централноевропейската 
инициатива /ЦЕИ/. 
 
За качественото задълбочаване на партньорствата с европейските страни се предвижда 
дипломатическата служба да разшири задграничната мрежа в държавите-членки на ЕС 
чрез разкриване на нови дипломатически и консулски представителства: през 2010 г. – 
откриване на посолство в Латвия; през 2011 г.- в Малта, през 2012 г. - в Люксембург. 
Също така се предвижда откриване на генерално консулство в Шотландия през 2010 г. 
и на консулство в Лайпциг през 2012 г. Ще продължи и целенасочената работа по 
увеличаване на броя на почетните консулства на Република България в европейските 
държави чрез назначаването през периода 2010 – 2012 година на средно по трима нови 
почетни консули.  

 

Стратегическа и оперативни цели 

Стратегическата цел е утвърждаването на статуса и позициите на Република България 
като член на политически и икономически интегриран Европейски съюз с растяща роля 
в международните отношения. 
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Оперативни цели 

• Провеждане на българските интереси във формулирането и реализацията на 
политиките и в институционалното изграждане на ЕС  

• Провеждане на българските интереси в рамките на Общата външна политика и 
политика за сигурност   

• Последователно развитие на двустранните партньорства с европейските 
държави  

• Координация с държавите-членки на ЕС на основни позиции по формирането и 
осъществяването на политиките на Европейския съюз. 

 
 

Ползи/ефекти за обществото от политиката  

• Ефективност на процеса на изработване на национални цели и позиции и 
тяхното оптимално проектиране във формулирането и реализацията на 
политиките на ЕС  

• Утвърждаване на Република България като надежден и конструктивен партньор 
в ЕС  

• Постигане на максимален ефект от достъпа до средства и ресурси на ЕС и 
съдействие за ускоряване на икономическото развитие на страната 

• Утвърждаване на ролята и ценностите на ЕС в международен план, поддържане 
на  стабилност и сътрудничество в съседните на ЕС държави и региони 

• Засилено присъствие на български граждани, работещи в институциите на 
Европейския съюз 

• Получаване на политическа и икономическа подкрепа и използване на опита на 
европейските държави за социално-икономическото развитие на България 

 
 
Взаимоотношения с други институции, допринасящи за целите на политиката 
 
В сътрудничество с Министерство на отбраната, Министерство на икономиката, 
енергетиката и туризма, Министерство на вътрешните работи, Министерство на 
правосъдието, Министерство на образованието, младежта и науката, Министерство на 
културата, Министерство на земеделието и храните, Министерство на финансите, 
Министерство на труда и социалната политика 
 
Съвет по европейски въпроси към Министерския съвет 
 
Показатели за полза/ефект и целеви стойности за периода 2010 – 2012 година 

• Подготвени национални концептуални документи, предназначени като принос във 
формулирането на политиките на ЕС 

• Недопускане задействането на предпазни/защитни клаузи по Договора за 
присъединяване към ЕС, както и наказателни процедури от страна на ЕК 

• Привлечени в България икономически и инвестиционни интереси и средства на 
крупни европейски фирми 

• Оценка - според българските цели, на основните реформи във функционирането 
и архитектурата на Европейския съюз  
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• Оценка на общественото възприятие, нагласи и подкрепа за реализацията на 
целите и за ефективността на българската външна политика в условията на 
членство в ЕС и НАТО. 

 
 
Целеви стойности по показателите за изпълнение 

Ползи/ефекти:  
• Утвърждаване на Република България като надежден и конструктивен партньор в ЕС  
• Засилено присъствие на български граждани, работещи в структурите на Европейския съюз 
 

 Целева стойност 

Показатели за 
изпълнение 

Мерна 
единица 

Отчет 
2008г. 

2009 2010 2011 2012 

Подготвени участия в 
заседания и срещи на 
най-високо и високо 
ниво  в ЕС 

Брой 16 16 16 16 16 

Подготвени 
двустранни 
посещения и срещи на 
най-високо и високо 
ниво /Президент, 
Председател на 
парламент, Министър-
председател  

Брой 31 52 49 49 49 

 

Информация за наличността и качеството на данните 
Отчетите за дейността на МВнР и задграничните представителства 
Докладите на институциите на ЕС 
 

 
ІІІ.4. Политика на насърчаване на стабилността и 

сътрудничеството в региона 
 
Преглед на целите на политиката и оценка на постигнатите резултати за периода 
2005-2008 г. 
 
Политиката се основава на една стратегическа и две оперативни цели. В съответствие с 
приоритета за задълбочаване на сътрудничеството в Югоизточна Европа и 
Черноморския регион, през 2005-2008 година Министерството на външните работи 
отдели необходимите ресурси за поддържането на сигурността и стабилността, за 
насърчаване на сътрудничеството в рамките на двустранните и регионалните 
механизми.  
 
В това отношение бе придадено специално внимание на оптималното използване на 
всички възможности, които България придоби в качеството си на член на Европейския 
съюз и на НАТО. Министерството на външните работи се ръководеше от виждането, че 
България – като член на ЕС и НАТО, активно следва да утвърждава своята ключова 
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роля, генерираща сигурност, стабилност и икономически просперитет в Югоизточна 
Европа и Черноморския регион.  
 
Изпълнението на политиката се основаваше на разбирането, че пътят за устойчиво 
развитие и стабилност преминава през европейската перспектива на държавите от 
региона. В гази връзка дейностите на МВнР бяха съобразени с целите на дългосрочните 
документи на Европейския съюз, като например Комуникацията на ЕК по Западните 
Балкани – дневният ред от Солун „Западните Балкани по пътя към ЕС: консолидиране 
на стабилността и увеличаване на просперитета”.   
 
Предвид сегашното състояние на сигурността и международните отношения в региона 
може да се направи изводът, че политиката в голяма степен е постигнала своите цели за 
отчетния период. България е фактор на стабилността и развитието в региона и 
инструмент на политиката на ЕС. 
 
От гледна точка на осигуреността с финансови средства и административен капацитет, 
към нея ще се насочат допълнителни ресурси, доколкото на страната предстои да бъде 
председател на организацията за Черноморско икономическо сътрудничество и да се 
осъществяват важни регионални икономически и инфраструктурни проекти.  
 
По тази причина в тригодишната бюджетна прогноза са заложени стойностни 
показатели за изпълнението на политиката, в основата на които ще бъдат общата 
стойност на договорените програми и проекти на ЕС и НАТО с насоченост към 
региона, както и общата стойност на договорените международни инфраструктурни 
проекти в региона за 2010 г., 2011 г. и 2012 г. 
 
 
Визия за развитието на Политиката на насърчаване на стабилността и 
сътрудничеството в региона 
 
Министерството на външните работи ще продължи да отделя ресурси за поддържането 
на сигурността и стабилността в региона, за насърчаване на сътрудничеството в 
рамките на двустранните и регионалните механизми, съгласно дефинирания в 
Правителствената програма приоритет за задълбочаване на сътрудничеството в 
Югоизточна Европа и Черноморския регион. Дипломатическата служба ще придава 
специално внимание на оптималното използване на всички възможности, които се 
предоставят на страната ни в качеството на държава-членка на Европейския съюз и 
НАТО. 

 
Министерството на външните работи ще обръща особено внимание на възможно най-
добрата дипломатическа подготовка на въпросите, които са в дневния ред на 
политическия диалог между държавните и правителствените ръководители в 
Югоизточна Европа. Министерството на външните работи ще продължи да 
осъществява своята координираща функция и да работи в тясно сътрудничество с 
другите министерства и ведомства за изготвянето на задълбочени експертни материали 
и за последователното отстояване на националните интереси и позиции с оглед на 
провеждането на единната държавна политика. 
 
Дипломатическата служба ще продължи да отделя приоритетно внимание на 
разширяването на двустранния културен, образователен и научен обмен, което 
допринася за взаимното опознаване и приятелство между българския и съседните 
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народи и за изграждането на положителен образ на България в региона. В този контекст 
двустранното и многостранното сътрудничество ще бъдат ориентирани към укрепване 
на общия климат на разбирателство и добросъседство. Последователно ще бъдат 
продължени и грижите за националното културно-историческо наследство зад граница. 
 
Министерството на външните работи се ръководи от виждането, че България – като 
пълноправен член на ЕС и НАТО, трябва да се превърне в основен фактор за 
демократичната стабилност и развитието на региона. И занапред изпълнението на 
политиката ще се основава на разбирането, че пътят за устойчиво развитие и 
стабилност в региона преминава през европейската перспектива на нашите съседи. 
 
В това направление ще бъде ориентирана и дейността на Министерството на външните 
работи при изпълнението на функциите на Председател на Организацията за 
Черноморско икономическо сътрудничество през шестмесечния период, започващ на 1 
ноември 2009 г.  
 
 

Стратегическа и оперативни цели 
Стратегическа цел - насърчаване и поддържане на стабилността и сътрудничеството в 
Югоизточна Европа и Черноморския регион с ключова роля на България 
 
Оперативни цели: 

• Реализиране на българските интереси чрез задълбочаване на двустранните 
партньорства 

• Насърчаване на стабилността и сътрудничеството в Югоизточна Европа и 
Черноморския регион  

 

Ползи/ефекти за обществото от политиката  

• Поддържане на висока степен на сигурност, стабилност и демократично 
развитие в региона по начин, който е благоприятен за развитието на България и 
нашите сънародници 

• По-нататъшно укрепване на добросъседството и двустранното сътрудничество 
на основата на европейските принципи и ценности, в контекста на 
перспективата за европейската интеграция на държавите от Югоизточна Европа 

• Оптимално осъществяване на ролята на България в използването на всички нови 
възможности, инструменти и фондове предвид членството ни в ЕС и НАТО  

• Поддържане  на оптимален за страната ни баланс между национални, 
регионални, европейски и евроатлантически интереси в работата на 
регионалните организации с политически, военно-политически и икономически 
характер 

• Засилена роля на България в инфраструктурното развитие на региона  
• Проектиране на българските интереси във формирането и провеждането на 

политиките и програмите на ЕС и НАТО в региона 
• Укрепване и разширяване на действието на acquis communautaire в региона 
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Взаимоотношения с други институции, допринасящи за целите на политиката 
 
В сътрудничество с Министерство на регионалното развитие и благоустройство, 
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Министерство на отбраната, 
Министерство на вътрешните работи, Министерство на образованието, младежта и 
науката, Министерство на културата, Министерство на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията 
 
 

Показатели за полза/ефект и целеви стойности за периода 2010 – 2012 година 

• Повишена степен на сигурност, стабилност и демократично развитие в региона 
по начин, който е благоприятен за развитието на България и нашите 
сънародници 

• Разширяване на действието на acquis communautaire в региона 
• Постигнати политически договорености за международни инфраструктурни 

проекти с регионално значение  
• Приети политики и програми на ЕС и НАТО с насоченост към региона 

 
 

Целеви стойности по показателите за изпълнение 

Ползи/ефекти:  
• Повишена степен на сигурност, стабилност и демократично развитие в региона по начин, който 

е благоприятен за развитието на България и нашите сънародници 
 

 Целева стойност 

Показатели за 
изпълнение 

Мерна 
единица 

Отчет 
2008г. 

2009 2010 2011 2012 

Сключени двустранни 
междуправителствени 
споразумения 

Брой 13 10 10 10 10 

Подготвени и 
проведени 
международни 
конференции по 
развитие на 
регионалното 
сътрудничество  

 
 
      Брой 
 

22 21 22 22 22 

 

Информация за наличността и качеството на данните 

Отчети на МВнР и задграничните представителства 
Доклади на институциите на Европейския съюз и НАТО   
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ІІІ.5. Политика за защита на българите зад граница и 
утвърждаване на положителния образ на България  

 
Преглед на целите на политиката и оценка на постигнатите резултати за периода 
2005-2008 г. 
 
Защитата на правата на българските граждани зад граница е един от основните 
приоритети в дейността на Министерството на външните работи. През периода 2005 – 
2008 г. бе отделено специално внимание и ресурси за осъществяването на 
дипломатическа и консулска защита и за повишаване на качеството на предоставяните 
консулски услуги.  
 

Важно направление в работата бе и засиленото взаимодействие с българските общности 
зад граница с цел запазване и разширяване на правата им в съответствие с 
международно-правните стандарти, както и повишаване на съдействието на тези 
общности за развитието на приятелски отношения със съответните държави. 

През 2005-2008 година Министерството на външните работи отдели необходимото 
внимание и на друг важен въпрос - утвърждаването на положителния образ на България, 
който е тясно свързан с цялостната международна дейност на страната. 

Значението на тази политика ще продължи да нараства, тъй като с повишаването на 
мобилността и броя на българите в чужбина нарастват чувствително и случаите, при 
които те могат да се озоват в кризисни ситуации зад граница. 

 

Визия за развитието на Политика за защита на българите зад граница и 
утвърждаване на положителния образ на България 
 
Защитата на правата на българските граждани зад граница е залегнала като един от 
основните приоритети в Правителствената програма. Министерството на външните 
работи ще продължи да отделя специално внимание и ресурси за осъществяването на 
дипломатическа и консулска защита на българите зад граница. Предоставянето на бързи 
и качествени консулски услуги на българските граждани, както и на чуждите граждани, 
желаещи да направят туристическо пътуване, да работят или да се учат у нас, ще 
продължава да бъде във фокуса на усилията на дипломатическата служба. 

За предоставяне на качествени услуги и осъществяване на ефективна консулска защита 
дипломатическата служба възнамерява да отдели специално внимание и ресурси 
посредством откриване на нови консулски постове на места, където има голям брой 
български граждани, трайно установили се зад граница. Такива на първия етап – през 
2009 г. са Бурса /РМС 129 /29.2.2008 г./ и Валенсия /Испания/; през 2010 г. е Измир 
/Турция/; през 2011 г. са Марсилия /Франция/, Маями /щат Флорида, САЩ/ и Оклънд 
/Нова Зеландия/; през 2012 г. са  Ванкувър и Монреал /Канада/.  

Особено важно значение придобива активизирането на работата за присъединяването 
към Шенгенското пространство през 2011 година, което е тази задача е формулирана 
като стратегическа цел на политиката.  

Основен приоритет ще бъде също така защитата на интересите на българските граждани 
и на българския бизнес в чужбина. Важна задача ще бъде подобряване на обслужването  
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на българските граждани, живеещи в чужбина и подпомагане на българските граждани, 
които са пострадали при възникване на кризисни ситуации или природни бедствия. Тази 
задача следва да се постигне чрез срочното изграждане на Център към Министерството 
на външните работи за управление при кризисни ситуации с български граждани в 
чужбина 

Принципното постоянство в осигуряването на международно-правните стандарти за 
правата на човека, включително на националните малцинства и общности – особено в 
европейски план, има важно значение за взаимодействието с българските общности зад 
граница. Министерството на външните работи ще отделя приоритетно внимание на 
това сътрудничество като основно средство за заздравяване на общия климат на 
разбирателство, при което българските общности способстват за разширяването на 
приятелските отношения със съответните държави, а от друга страна приятелските 
отношения способстват за запазване и разширяване на правата на българските 
общности. 

Върху развитието на политиката ще оказват влияние обстоятелствата, че близо милион 
и половина български граждани живеят в чужбина, а повече от два милиона души са с 
български етнически произход. Те генерират значителен икономически, демографски и 
интелектуален потенциал, който има много важно значение за България. В този 
контекст предстоящата дейност ще бъде ориентирана към важните международни 
аспекти на Националната стратегия за демографско развитие на Република България до 
2020 г. и на Националната стратегия на Република България по миграция и интеграция 
до 2015 година.  

Както в европейски, така и в глобален мащаб утвърждаването на положителния образ 
на България е иманентно свързан с цялостната международна дейност на страната, 
поради което и в краткосрочен, и в дългосрочен план Министерството на външните 
работи ще отделя приоритетно внимание на това направление. Основните цели на 
Комуникационната стратегия на България в международен план са подобряване на 
средата за вземане на благоприятни за нашата страна решения от институциите на ЕС и 
от администрацията на отделните страни-членки и пълноценното включване на 
България като инициатор и изпълнител на европейски информационни и други 
програми. 

Перспективата до 2012 година се базира на схващането, че България все повече ще 
утвърждава ролята си на активен участник в дебата за бъдещето на Европейския съюз, 
пречупен също през културната политика и идентичност на европейските народи и през 
многообразието на техните култури. Дебатът за бъдещото разширяване на ЕС се 
развива до голяма степен и в полето на културната идентичност и на интегрирането на 
културни измерения във външната политика на Съюза, в която България играе активна 
роля в регионален план. 
 

 

Стратегически и оперативни цели 

 
Стратегически цели 

• Присъединяване към Шенгенското пространство през 2011 година 
• Защита на българите зад граница и активно взаимодействие с българските 

общности 
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• Предотвратяване на нелегалната имиграция и регулиране на легалната миграция 
• Утвърждаване на положителния образ на България зад граница 

 

Оперативни цели 

• Ефективна консулска дейност и защита на правата на българските граждани зад 
граница  

• Осъществяване на ефективна визова политика в контекста на отговорностите на 
България като външна граница на ЕС 

• Съхраняване и укрепване на идентичността и културата на българските 
общности зад граница 

• Подобряване на миграционния баланс на страната 

•  Хармонично включване в българското общество на български граждани и лица 
от български произход, трайно установяващи се в страната 

. 
• Включване на културния, деловия и обществения елит на българската емиграция 

като ресурс в полза на България в двустранен и в многостранен план 

 

Ползи/ефекти за обществото от политиката  

• Защита на правата на българските граждани зад граница в съответствие с 
националното законодателство и международното право 

• Предоставяне на бързи и качествени консулски услуги зад граница и в страната 
• Укрепване на доверието към българските институции зад граница 
• Поддържане и задълбочаване на културното, социалното и икономическото 

взаимодействие между България и нашите сънародници зад граница 
• Насърчаване и управление на миграционните тенденции сред лицата от 

българските общности към България 
• Трайно налагане на положителния образ на България и поддържане на по-

благоприятна международна среда за приемане на решения, отговарящи на 
българските интереси 

• Проектиране на българските културни ценности в международната среда, 
популяризиране на българската идентичност в глобализиращия се свят  

 
Взаимоотношения с други институции, допринасящи за изпълнение на 
политиката 
 
С Министерството на вътрешните работи: при реализирането на консулското 
обслужване на гражданите по издаване на документи за самоличност, при подпомагане 
на български граждани,  които са жертви на трафик на хора 
  
С Министерството на правосъдието: при оказване на правна помощ и изпълнение на 
съдебни поръчки по граждански и наказателни дела; предаване на документи за 
екстрадиция и трансфер на осъдени лица; защита на интересите на българските 
граждани при недееспособност; на малолетни и непълнолетни; на лица, поставени под 
запрещение; установяване на настойничество и попечителство 
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С Министерството на труда и социалната политика: при оказване на помощ и защита на 
малолетни и непълнолетни български граждани, жертви на трафик на хора  
  
С Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията: при 
реализирането на консулска помощ на плавателни съдове под български флаг,  на 
регистрирани в Република България самолети и на техните екипажи 
 
С Министерството на културата: при осъществяване на съвместни инициативи за 
представяне на българската култура и изкуство и на българското културно-историческо 
наследство, при координацията на международни проекти 
 
С Държавната агенция за бежанците: при отказ на чужд гражданин на статут на 
бежанец - издаване на временен документ за завръщане 
 
С общините: при реализирането на консулското обслужване на гражданите по издаване 
на документи за гражданско състояние; при оказване на съдействие на близките на 
починали български граждани и при оказване на съдействие в случай на наследяване 
 
С националните академични институции в областта на изкуствата; с национални и 
регионални културни организации; с българските културни институти зад граница; с 
неправителствени организации, активни в областта на международното културно 
сътрудничество 
 
С други органи на централната и местната власт при необходимост 
 
 

Показатели за полза/ефект и целеви стойности за периода 2010 г. – 2012 г. 

• Нарастващо прилагане на  международно-правните стандарти за правата на 
човека, включително на националните малцинства и общности, по отношение на 
нашите сънародници в европейския регион и в другите райони на света 

• Ниво на подготвеност на страната за присъединяване към Шенгенското 
пространство през 2011 година 

• Разширяване на изучаването на българския език зад граница  
• Подобряване на нагласите към България сред широкото обществено мнение зад 

граница 
• Степен на реализиране на образователните и културни програми сред 

сънародниците ни зад граница 
• Степен на реализиране на двустранните спогодби за образователно и културно 

сътрудничество 
• Интегриране на културни проекти в комуникацията на външнополитическите 

приоритети на страната и ефективно включване на българския културен сектор в 
процеса на международното културно сътрудничество  
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Целеви стойности по показателите за изпълнение 

 
Ползи/ефекти:  
• Поддържане и задълбочаване на културното, политическото и икономическото взаимодействие 

между България и нашите сънародници зад граница 

• Насърчаване и управление на миграционните тенденции сред лицата от българските общности 
към България  

• Трайно налагане на положителния образ на България и поддържане на по-благоприятна 
международна среда за приемане на решения, отговарящи на българските интереси 

• Минимализиране на негативни възприятия и наслоения за облика на българския гражданин зад 
граница 

• Проектиране на българските културни ценности в международната среда, популяризиране на 
българската идентичност в глобализиращия се свят  

 
 Целева стойност 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

Отчет 
2008г. 

2009 2010 2011 2012 

Преустройство и преоборудване на консулските 
служби съгласно Шенгенските изисквания с оглед 
готовност за присъединяването към Шенген през 
2011 г. 

Брой 28 32 40 12 - 

Успешно осъществени проекти/инициативи по 
Комуникационната стратегия на България за ЕС Брой 140 140 145 145 145 

Осъществени проекти/инициативи за утвърждаване 
образа на България по програмата на Държавния 
културен институт 

Брой 80 80 90 90 90 

 

Информация за наличността и качеството на данните 
Отчети за дейността на Министерството на външните работи и на задграничните 
представителства  

Годишен доклад за състоянието на администрацията в МВнР по Закона за 
администрацията 

Публикувани изследвания на Евробарометър 

Доклади на Съвета на Европа 

Доклади на службите на Съвета на министрите на ЕС относно степента на оборудване 
на консулските постове зад граница според Шенгенските изисквания 

Отчет за изпълнението на годишната работна програма от Международния план на 
Комуникационната стратегия 
 
Отчет за дейността на Държавния културен институт 
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ІІІ.6.  Политика на осигуряване и поддържане на ефективна 
дипломатическа служба 

 
Преглед на целите на политиката и оценка на постигнатите резултати за периода 
2005-2008 г. 
 
Продължаващото развитие на глобализацията, на взаимната обвързаност в световен 
мащаб и на комуникациите,  както и пълноправното членство на Република България в 
ЕС, доведоха до все по-интензивна и комплексна международна активност на 
българската държава и на българските граждани. Увеличи се зависимостта на 
вътрешното социално-икономическо развитие от позитивните или негативни 
въздействия на международната среда, като при това те оказват своето влияние във все 
по-съкратени времеви периоди.  
 
В тази динамична международна среда и през 2005-2008 година Министерството на 
външните работи продължи последователно да провежда координирана външна 
политика за осигуряване на благоприятни международни условия за развитието на 
нашата страна, за гарантирането на външните аспекти на нейната сигурност, за 
защитата на правата и интересите на българските граждани зад граница.  
 
Външната политика на Република България се провежда на първо място чрез  
дипломатическа служба, която се изгражда на професионална основа, в съответствие с 
принципите на кариерно развитие, йерархична подчиненост, стабилност, прозрачност, 
партийна необвързаност, приемственост и мобилност.  
 
На 13 септември 2007 година Народното събрание прие Закон за дипломатическата 
служба. В Министерството на външните работи бяха въведени длъжностите „постоянен 
секретар” като най-висока професионална дипломатическа длъжност, и 
„административен секретар”. 
 
На основата на Закона за дипломатическата служба, през 2008 година бяха подготвени 
и утвърдени няколко подзаконови актове, чието приложение съдейства за подобряване 
на ръководството и контрола на дейността на звената в  дипломатическата служба, за 
по-обективния подбор и атестиране на служителите в нея, както и за повишаване на 
тяхната квалификация. 
 
Прилагането на тези нормативни актове е предпоставка и същевременно гаранция за 
по-ефикасното функциониране на Министерството на външните работи.  
 
Ефикасният пренос и защита на информацията представлява важен аспект в 
реализацията на външната политика. Въвеждането на информационни, 
комуникационни и управленски технологии има за цел да повишава ефективността в 
дейността на дипломатическата служба. 
 
През последните години бяха изградени и осъвременени много от системите за 
сигурност в Централно управление и в задграничните мисии. Изградени бяха 
комуникационни и информационни системи, внедрен беше специализиран софтуер. 
Министерството подмени и продължава да обновява своите компютърни системи и 
мрежи. Целта е информационната и комуникационната инфраструктура да отговаря на 
изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и на Закона за 
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дипломатическата служба, на националните стратегии за информационно общество, 
електронно управление, електронно правителство, на изискванията на НАТО и ЕС. 
 
През периода, целенасочено се работеше за повишаване на квалификацията на 
служителите в дипломатическата служба като се отделяше особено внимание на 
подготовката на новопостъпилите служители. Важна и нарастваща роля в това 
отношение играе Дипломатическия институт при Министъра на външните работи. 
 
През 2009 г. беше приет Етичен кодекс на служителите в дипломатическата служба и 
беше утвърдена Стратегия за управление на риска в Министерството на външните 
работи. 
 
Същевременно, в момента се извършва цялостен анализ и оценка на структурата на 
Министерството, както и на мрежата от задгранични представителства с оглед тяхната 
оптимизация. Извършва се и преглед на задграничните имоти. 
 
Като резултат от оценката на резултатите от политиката следва да се отбележи, че ще 
бъдат променени част от оперативните цели и добавени нови, а също така ще се обърне 
внимание на показателите за изпълнението й. 
 
 
Визия за развитието на Политиката на осигуряване и поддържане на ефективна 
дипломатическа служба 
 
В съвременната динамична международна среда непрекъснато нараства 
необходимостта от последователното провеждане на координирана външна политика за 
гарантиране на сигурността, за осигуряване на благоприятни условия за развитието на 
България, за защита на правата и интересите на българските граждани зад граница. 
Основен инструмент за това е дипломатическата служба, изградена и поддържана на 
основата на принципите, предвидени в Закон за дипломатическата служба. На основата 
на този Закон ще бъдат реализирани ключови мерки за гарантиране на нейното 
развитие, като ще бъде направен внимателен анализ за усъвършенстване на 
нормативната база. 
 
Ще бъдат предприети стъпки за оптимизиране на мрежата от български 
дипломатически представителства в чужбина. 

През 2010 г. ще продължи дейността по програмното планиране, програмиране и 
бюджетиране, като особено внимание ще бъде отделено на координацията на 
външнополитическите планове и концепции с националните стратегии и концепции, 
както и с общите стратегически документи на ЕС и НАТО и ще бъде взета предвид 
необходимостта ефективната дейност на Министерството на външните работи и на 
задграничните представителства да се осъществява в условията на ограничаване на 
бюджетните разходи. Ефикасният пренос и защита на информацията представлява 
важен аспект в  реализацията на външната политика. Въвеждането на нови, съвременни 
информационни, комуникационни и управленски технологии има за цел да повиши 
ефективността в дейността на дипломатическата служба.  

Управлението, разпореждането и стопанисването на българските имоти извън страната 
за нуждите на задграничните представителства се осъществява от Министерството на 
външните работи. Мащабите на тази дейност (220 държавни имота по адресен регистър 
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в 72 държави – към 30 май 2009 г.), особеностите на местните законодателства и 
обстоятелството, че по-голямата част от сградите са придобити през 70-те и 80-те 
години на миналия век, правят необходимо целенасочено финансово осигуряване за 
саниране и оптимално управление на задграничните имоти. Ще бъде осъществен 
преглед и оценка на задграничния  сграден фонд и ще бъдат осигурени необходимите 
дейности за адаптиране към изискванията на Шенгенското споразумение. 

 

Стратегическа и оперативни цели 
Стратегическа цел - осигуряване и поддържане на ефективна дипломатическа служба 
като основен инструмент за реализацията на външнополитическите приоритети на 
държавата 
 
Оперативни цели: 

• Ефективна целенасочена дейност на дипломатическата служба зад граница и 
координирано взаимодействие с българските органи и институции 

• Ефективна координация и устойчиво развитие на дипломатическата служба 
• Ефективни и сигурни комуникации и ефективно управление на задграничните 

държавни имоти 
• Ефикасна администрация 
• Ефективен и ефикасен вътрешен контрол върху цялостната дейност на МВнР и 

върху разходването на публичните средства 
• Повишаване на квалификацията на дипломатическите служители 

 
 

Ползи/ефекти за обществото от политиката  

• Подпомагане на Народното събрание, Президента на Република България и 
Министерския съвет при осъществяването на техните правомощия в областта на 
външната политика на страната и международните отношения 

• Повишаване на ефективността на дипломатическата служба и ефикасно 
използване на човешките и финансовите ресурси 

• Укрепено и разширено дипломатическо влияние и присъствие в света, в интерес 
на българската държава, на българските граждани и фирми   

 

Взаимоотношения с други институции, допринасящи за целите на политиката 
Взаимодействие с Народното събрание, Президента на Република България, 
Министерския съвет, останалите министерства, държавните агенции и други държавни 
органи, с политически и обществени организации и с граждани 
 
Взаимодействие с Консултативния съвет по национална сигурност при Президента на 
Република България и със Съвета по сигурността към Министерския съвет   

 

Показатели за полза/ефект и целеви стойности за периода 2010 г. – 2012 г. 
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Целеви стойности по показателите за изпълнение 

Ползи/ефекти:  

• Подпомагане на Народното събрание, Президента на Република България и Министерския 
съвет при осъществяването на техните правомощия в областта на външната политика на 
страната и международните отношения 

• Повишаване на ефективността на дипломатическата служба и ефикасно използване на 
човешките и финансовите ресурси 

 

 Целева стойност 

Показатели за 
изпълнение 

Мерна 
единица 

Отчет 2008г. 2009 2010 2011 2012 

Изготвени 
документи, 
планиращи и 
отчитащи цялостната 
дейност на МВнР 

Брой 6 7 7 7 7 

Служители от МВнР, 
обучавани в 
програми на 
Дипломатическия 
институт 

Брой 77 80 80 90 90 

 Изградени 
(модернизирани) 
компютърни мрежи в 
ЦУ и задграничните 
представителства 

Брой 
/Потребители 

Изградени и 
модернизирани 10 мрежи 
в задграничните 
представителства за 90 
потребители 
Осигуряване на 
поддръжка на локалната 
компютърна мрежа на ЦУ 
на МВнР за 800 
потребителя 

20/300 25/400 30/500 20/300 

Изградени 
(модернизирани) 
системи за сигурност 
в ЦУ и задграничните 
представителства 

Брой Изграждане на системи за 
видеонаблюдение в 
задгранични 
представителства – 10 
Изградени системи за 
Сигнално-охранителна 
техника в задгранични 
представителства – 10 
Изградени/модернизирани 
системи за 
пожароизвестяване в 
задгранични 
представителства  - 4 
Осъществен контрол по 
линия на сигурността в 
задгранични 
представителства – 20 
Монтаж и въвеждане в 
експлоатация на 
съоръжения за физическа 
сигурност в задгранични 
представителства – 10 
Общо: 54 
Поддръжка и ремонт на 
системи за сигурност в 
ЦУ на МВнР и 
задграничните 
представителства 
(видеоонаблюдение, 
контрол на достъпа, 
охранителна техника, 
пропускателен режим, 
пожароизвестяване и др. 
спомагателни 

60 60 60 60 
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съоръжения) 

Регистрирани 
документи в 
Централната 
регистратура към 
дирекция „КА” 

Брой 53000 60000 
 

65000 65000 65000 

 

Информация за наличността и качеството на данните 
Отчет за изпълнението на програмния бюджет - по Закона за държавния бюджет 

Годишен доклад за състоянието на администрацията в МВнР - по Закона за 
администрацията 

Докладите на дирекция „Вътрешен одит” и на Инспектората на МВнР 

 



 32

ІV. Основни параметри на бюджетната прогноза 

Описание на приходите 
 

ПРИХОДИ (в хил. лв.) Отчет 2008 г. Закон 2009 г. 
Ревизиран 
бюджет 
2009 г. 

Проект  
2010 г. 

Прогноза 
2011 г. 

Прогноза 
2012 г. 

Общо приходи: 52 698,2 44 745,2 44 745,2 44 745,2 44 745,2 44 745,2
         
Данъчни приходи        
Неданъчни приходи 52 698,2 44 745,2 44 745,2 44 745,2 44 745,2 44 745,2
Приходи и доходи от собственост 7 726,2 7 445,2 7 445,2 7 445,2 7 445,2 7 445,2
Държавни такси 44 972,0 37 300,0 37 300,0 37 300,0 37 300,0 37 300,0
Глоби, санкции и наказателни лихви        
Други             

 
 

Описание на разходите 
 

Администрирани разходи ПРОГРАМИ за 2009 г. (закон) 
 
(в хил. лв.) 

Общо 
разходи   

Ведомствен
и разходи  

Общо По 
бюджета 
на ПРБК 

По други 
бюджети, 
фондове 
и сметки 

Програма 1 - "Развитие на сътрудничеството в международните 
организации по проблемите на мира и сигурността, правата на човека и в 
международния кодификационен процес" 

18 571,4 10 829,1 7 742,3 7 742,3  

Програма 2 - "Последователно утвърждаване на взаимноизгодни 
двустранни отношения" 32 982,7 32 975,4 7,3 7,3  

Програма 3 - "Насърчаване ролята на България в международното 
сътрудничество в икономическата, социалната, културната и научно-
техническата и хуманитарната области" 

2 292,6 1 139,1 1 153,5 1 153,5  

Програма 4 - "Провеждане на българските интереси във формулирането 
и реализацията на политиките и в институционалното изграждане на 
ЕС" 

4 473,0 4 473,0     

Програма 5 - "Провеждане на българските интереси в Общата външна 
политика и в политика на сигурност на ЕС" 453,2 410,2 43,0 43,0  

Програма 6 - "Последователно развитие на двустранните партньорства 
с европейските държави" 26 373,7 26 277,9 95,8 95,8  

Програма 7 - "Реализиране на българските интереси чрез задълбочаване 
на двустранните партньорства в Югоизточна Европа" 15 136,6 15 136,6     

Програма 8 - "Насърчаване на стабилността и сътрудничеството в 
Югоизточна Европа и Черноморския регион" 3 904,9 3 301,4 603,5 603,5  

Програма 9 - "Консулска дейност и защита на правата на българските 
граждани зад граница" 19 568,5 19 568,5     

Програма 10 - "Съхраняване и укрепване на идентичността и културата 
на българските общности зад граница" 831,2 831,2     

Програма 11 - "Утвърждаване на положителния образ на България " 1 157,1 1 157,1     
Програма 12 - "Координация и развитие на дипломатическата служба" 6 101,8 6 101,8     
Програма 13 - "Сигурност, информационно-комуникационна среда и 
задгранични държавни имоти" 20 015,6 20 015,6     

Програма 14 - "Администрация " 19 673,2 19 673,2     

 
Общо разходи по Програми за 2009 г. (закон) 171 535,5 161 890,1 9 645,4 9 645,4  
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Администрирани разходи ПРОГРАМИ за 2009 г. (ревизиран бюджет) 
 
(в хил. лв.) 

Общо 
разчетени  
разходи  
  

Ведомствени 
разходи 
  

Общо По 
бюджета 
на ПРБК 

По други 
бюджети, 
фондове и 
сметки 

Програма 1 - "Развитие на сътрудничеството в международните 
организации по проблемите на мира и сигурността, правата на човека и 
в международния кодификационен процес"                                                   

15 784,2 9 366,2 6 418,0 6 418,0  

Програма 2 - "Последователно утвърждаване на взаимноизгодни 
двустранни отношения" 29 684,4 29 677,9 6,5 6,5  

Програма 3 - "Насърчаване ролята на България в международното 
сътрудничество в икономическата, социалната, културната и научно-
техническата и хуманитарната области" 

1 263,4 775,2 488,2 488,2  

Програма 4 - "Провеждане на българските интереси във 
формулирането и реализацията на политиките и в институционалното 
изграждане на ЕС" 

4 025,7 4 025,7     

Програма 5 - "Провеждане на българските интереси в Общата външна 
политика и в политика на сигурност на ЕС" 407,9 369,2 38,7 38,7  

Програма 6 - "Последователно развитие на двустранните партньорства 
с европейските държави" 23 736,4 23 650,1 86,3 86,3  

Програма 7 - "Реализиране на българските интереси чрез 
задълбочаване на двустранните партньорства в Югоизточна Европа" 13 623,0 13 623,0     

Програма 8 - "Насърчаване на стабилността и сътрудничеството в 
Югоизточна Европа и Черноморския регион" 3 294,4 2 751,2 543,2 543,2  

Програма 9 - "Консулска дейност и защита на правата на българските 
граждани зад граница" 16 066,8 16 066,8     

Програма 10 - "Съхраняване и укрепване на идентичността и 
културата на българските общности зад граница" 659,2 659,2     

Програма 11 - "Утвърждаване на положителния образ на България " 976,4 976,4     
Програма 12 - "Координация и развитие на дипломатическата служба" 5 421,6 5 421,6     
Програма 13 - "Сигурност, информационно-комуникационна среда и 
задгранични държавни имоти" 13 209,1 13 209,1     

Програма 14 - "Администрация " 10 426,5 10 426,5     

  
Общо разходи по Програми за 2009 г. (ревизиран 
бюджет) 138 579,0 130 998,1 7 580,9 7 580,9  
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Администрирани разходи ПРОГРАМИ за 2010 г. (проект) 
 
(в хил. лв.) 

Общо 
разчетени 
разходи 
  

Ведомствени 
разходи 
  

Общо По 
бюджета 
на ПРБК 

По други 
бюджети, 
фондове и 
сметки 

Програма 1 - "Развитие на сътрудничеството в международните 
организации по проблемите на мира и сигурността, правата на човека 
и в международния кодификационен процес"                                               15 276,1 8 858,0 6 418,1 6 418,1  

Програма 2 - "Последователно утвърждаване на взаимноизгодни 
двустранни отношения" 27 839,0 27 832,4 6,6 6,6  

Програма 3 - "Насърчаване ролята на България в международното 
сътрудничество в икономическата, социалната, културната и научно-
техническата и хуманитарната области" 

1 218,2 730,0 488,2 488,2  

Програма 4 - "Провеждане на българските интереси във 
формулирането и реализацията на политиките и в институционалното 
изграждане на ЕС" 

3 835,4 3 835,4     

Програма 5 - "Провеждане на българските интереси в Общата външна 
политика и в политика на сигурност на ЕС" 401,0 362,3 38,7 38,7  

Програма 6 - "Последователно развитие на двустранните 
партньорства с европейските държави" 22 170,3 22 084,1 86,2 86,2  

Програма 7 - "Реализиране на българските интереси чрез 
задълбочаване на двустранните партньорства в Югоизточна Европа" 12 776,0 12 776,0     

Програма 8 - "Насърчаване на стабилността и сътрудничеството в 
Югоизточна Европа и Черноморския регион" 3 124,8 2 581,7 543,1 543,1  

Програма 9 - "Консулска дейност и защита на правата на българските 
граждани зад граница"  14 315,5 14 315,5     

Програма 10 - "Съхраняване и укрепване на идентичността и 
културата на българските общности зад граница" - отпада 0,0 0,0     

Програма 10 - "Утвърждаване на положителния образ на България " 
919,1 919,1     

Програма 11 - "Координация и развитие на дипломатическата служба"
5 245,7 5 245,7     

Програма 12 - "Сигурност, информационно-комуникационна среда и 
задгранични държавни имоти" 6 448,2 6 448,2     

Програма 13 - "Администрация " 9 066,5 9 066,5     

  
Общо разходи по Програми за 2010 г. (проект) 122 635,8 115 054,9 7 580,9 7 580,9  
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Администрирани разходи ПРОГРАМИ за 2011 г. (прогноза) 
 
(в хил. лв.) 

Общо 
разчетени 
разходи 
  

Ведомствени 
разходи 
  

Общо По 
бюджета 
на ПРБК 

По други 
бюджети, 
фондове и 
сметки 

Програма 1 - "Развитие на сътрудничеството в международните 
организации по проблемите на мира и сигурността, правата на човека 
и в международния кодификационен процес"                                               15 276,1 8 858,0 6 418,1 6 418,1  

Програма 2 - "Последователно утвърждаване на взаимноизгодни 
двустранни отношения" 27 839,0 27 832,4 6,6 6,6  

Програма 3 - "Насърчаване ролята на България в международното 
сътрудничество в икономическата, социалната, културната и научно-
техническата и хуманитарната области" 

1 218,2 730,0 488,2 488,2  

Програма 4 - "Провеждане на българските интереси във 
формулирането и реализацията на политиките и в институционалното 
изграждане на ЕС" 

3 835,4 3 835,4     

Програма 5 - "Провеждане на българските интереси в Общата външна 
политика и в политика на сигурност на ЕС" 401,0 362,3 38,7 38,7  

Програма 6 - "Последователно развитие на двустранните 
партньорства с европейските държави" 22 170,3 22 084,1 86,2 86,2  

Програма 7 - "Реализиране на българските интереси чрез 
задълбочаване на двустранните партньорства в Югоизточна Европа" 12 776,0 12 776,0     

Програма 8 - "Насърчаване на стабилността и сътрудничеството в 
Югоизточна Европа и Черноморския регион" 3 124,8 2 581,7 543,1 543,1  

Програма 9 - "Консулска дейност и защита на правата на българските 
граждани зад граница"  14 315,5 14 315,5     

Програма 10 - "Съхраняване и укрепване на идентичността и 
културата на българските общности зад граница" - отпада 0,0 0,0     

Програма 10 - "Утвърждаване на положителния образ на България " 
919,1 919,1     

Програма 11 - "Координация и развитие на дипломатическата служба"
5 245,7 5 245,7     

Програма 12 - "Сигурност, информационно-комуникационна среда и 
задгранични държавни имоти" 6 448,2 6 448,2     

Програма 13 - "Администрация " 9 066,5 9 066,5     

  
Общо разходи по Програми за 2011 г. (прогноза) 122 635,8 115 054,9 7 580,9 7 580,9  
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Администрирани разходи ПРОГРАМИ за 2012 г. (прогноза) 
 
(в хил. лв.) 

Общо 
разчетени 
разходи 
  

Ведомствени 
разходи 
  

Общо По 
бюджета 
на ПРБК 

По други 
бюджети, 
фондове и 
сметки 

Програма 1 - "Развитие на сътрудничеството в международните 
организации по проблемите на мира и сигурността, правата на човека 
и в международния кодификационен процес"                                              15 276,1 8 858,0 6 418,1 6 418,1  

Програма 2 - "Последователно утвърждаване на взаимноизгодни 
двустранни отношения" 27 839,0 27 832,4 6,6 6,6  

Програма 3 - "Насърчаване ролята на България в международното 
сътрудничество в икономическата, социалната, културната и научно-
техническата и хуманитарната области" 

1 218,2 730,0 488,2 488,2  

Програма 4 - "Провеждане на българските интереси във 
формулирането и реализацията на политиките и в институционалното 
изграждане на ЕС" 

3 835,4 3 835,4     

Програма 5 - "Провеждане на българските интереси в Общата външна 
политика и в политика на сигурност на ЕС" 401,0 362,3 38,7 38,7  

Програма 6 - "Последователно развитие на двустранните 
партньорства с европейските държави" 22 170,3 22 084,1 86,2 86,2  

Програма 7 - "Реализиране на българските интереси чрез 
задълбочаване на двустранните партньорства в Югоизточна Европа" 12 776,0 12 776,0     

Програма 8 - "Насърчаване на стабилността и сътрудничеството в 
Югоизточна Европа и Черноморския регион" 3 124,8 2 581,7 543,1 543,1  

Програма 9 - "Консулска дейност и защита на правата на българските 
граждани зад граница"  14 315,5 14 315,5     

Програма 10 - "Съхраняване и укрепване на идентичността и 
културата на българските общности зад граница" - отпада 0,0 0,0     

Програма 10 - "Утвърждаване на положителния образ на България " 
919,1 919,1     

Програма 11 - "Координация и развитие на дипломатическата служба"
5 245,7 5 245,7     

Програма 12 - "Сигурност, информационно-комуникационна среда и 
задгранични държавни имоти" 6 448,2 6 448,2     

Програма 13 - "Администрация " 9 066,5 9 066,5     

  
Общо разходи по Програми за 2012 г. (прогноза) 122 635,8 115 054,9 7 580,9 7 580,9  
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Описание на източниците на финансиране 
 

Отчет 
2008 г. 

Ревизиран 
бюджет 
2009 г. 

Проект Прогноза Прогноза 

(хил. лв.) (хил. лв.) 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Източници на финансиране на 
консолидираните разходи 

  

Закон 2009 
г. (хил. лв.) 

  (хил. лв.) (хил. лв.) (хил. лв.) 

Общо разходи: 151 680,2 171 535,5 138 419,0 122 635,8 122 635,8 122 635,8
Общо финансиране: 151 680,2 171 535,5 138 419,0 122 635,8 122 635,8 122 635,8
Собствени приходи 52 698,2 44 745,2 44 745,2 44 745,2 44 745,2 44 745,2
Субсидия от републиканския бюджет 98 982,0 126 790,3 93 673,8 77 890,6 77 890,6 77 890,6
Целеви субсидии             
Предприсъединителни фондове на ЕС              
Структурни фондове и Кохезионен фонд на 
ЕС 

            

Съфинансиране от НФ             
Заеми              
Безвъзмездни помощи             
Други фондове и програми на ЕС, вкл. и 
национално съфинансиране 
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V. Бюджетна прогноза по програми 
 
 
V.1. Програма 1. Развитие на сътрудничеството в международните 
организации по проблемите на мира и сигурността,  правата на човека 
и в международния кодификационен процес 
 
Цели на програмата 

• Укрепване на международната сигурност и стабилност 
• Утвърждаване на международен правов ред, демокрация, върховенство на 

закона и универсалните стандарти в областта на правата на човека 

 

Организационни структури, участващи в програмата 
Дирекции „ООН и глобални въпроси”, „Политика за сигурност”, „Права на човека и 
международни хуманитарни организации”, „Международно право” 

 

Постоянните представителства  към ООН - Ню Йорк и Женева 
Делегацията към НАТО, Брюксел 
ПП в ОССЕ и други международни организации, Виена  
ПП  към Съвета на Европа, Страсбург 
ПП към ЮНЕСКО, Париж 
Посолството в Хага 
 
 
Консултативен съвет към министъра на външните работи – Програмен съвет 1 
Междуведомствен съвет по участието на Република България в НАТО (МСУН) 
Консултативен съвет по международно право към министъра на външните работи  
Национална комисия за ЮНЕСКО 
 
 
 

Отговорност за изпълнението на Програма 1 
Заместник-министър на външните работи   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 39

Целеви стойности по показателите за изпълнение 

Програма 1. Развитие на сътрудничеството в международните организации по проблемите на 
мира и сигурността,  правата на човека  и в международния кодификационен процес 

Цели по програмата: 
• Укрепване на международната сигурност и стабилност 
• Утвърждаване на международен правов ред, демокрация, върховенство на закона и 

универсалните стандарти в областта на правата на човека 
 

 Целева стойност 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

Отчет 
2008г. 

2009 2010 2011 2012 

Български граждани, 
работещи в международните 
секретариати на ООН и 
специализираните агенции, 
НАТО, ОССЕ и СЕ 

Брой 6 7 9 10 10 

Избрани български 
граждани в международни 
правораздавателни органи 

Брой 3 3 3 3 3 

Участия в заседания, сесии и 
форуми на експертно ниво  в 
ООН, НАТО, ОССЕ, СЕ и 
други международни 
правителствени  
организации 

Брой 155 170 180 190 192 

Участия на експертно ниво в 
многостранни и двустранни 
споразумения и инициативи 
за неразпространение на 
ОМУ и експортен контрол 
на оръжия,  изделия и 
технологии с двойна 
употреба  

Брой  23 26  29 29 29 

 
 

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на 
целите на програмата 

• Неизпълнение на международните ангажименти от държави, представляващи 
загриженост за международната общност 

• Решения за започване/водене на преговори по международни договори 
 

Информация за наличността и качеството на данните 
Отчетите за дейността на МВнР и задграничните представителства 
 

 

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи) 
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• Координация на участието на Република България в ООН, НАТО, ОССЕ, Съвета 
на Европа и други международни организации и форуми 

• Оперативно ръководство на работата на постоянните представителства към ООН 
и специализираните агенции, НАТО, ОССЕ, Съвета на Европа  

• Дипломатическа подготовка на участието на български делегации и 
представители в работата на ООН, НАТО, ОССЕ, Съвета на Европа, Общността 
на демокрациите, Движението на необвързаните страни  и други международни 
организации, в техните органи и форуми 

• Наблюдение на изпълнението на ангажиментите на Република България в 
изпълнение на резолюции на Съвета за сигурност на ООН и на други решения  

• Изпълнение на функциите на Секретариат на Междуведомствения съвет по 
участието на Република България в НАТО (МСУН)  

• Координация и съдействие за участието на Република България в дейността на 
органите на международните социални и хуманитарни организации - МОТ, СЗО, 
ФАО, ЮНЕСКО, ВКБООН, УНИЦЕФ, СПП, МКЧК, МОМ и др. 

• Изпълнение на функциите на Секретариат на Националната комисия за 
ЮНЕСКО 

• Координация на участието на Република България в инициативата на ООН 
Алианс на цивилизациите  

• Координиране в министерството и с компетентните български институции на 
въпросите на борбата с международния тероризъм в нейните глобални аспекти 

• Координиране участието на Република България в многостранни и двустранни 
споразумения и инициативи за неразпространение на ОМУ и експортен контрол 
върху търговията с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна 
употреба 

• Координация и съдействие за подготовката на участието на Република България 
в мироопазващите операции и други мирни мисии на ООН 

• Координация и отчитане на изпълнението на ангажиментите на  Република 
България, произтичащи от международноправните и политически инструменти в 
областта на правата на човека 

• Координация и участие в работата на VІ-ти Юридически комитет на ОС на 
ООН, както и на други структури на ООН, свързани с международния 
кодификационен процес. 

• Подготовка на сключването от Република България на международни договори 
• Правни мнения по тълкуването и прилагането на международните договори на 

Република България  
• Координация в Министерството на външните работи и с компетентните 

български институции на въпроси, свързани с борбата срещу разпространението 
на наркотични вещества и засилване на значението и дейността на органите на 
ООН в международния контрол на наркотични вещества. 

• Координация на дейността по членството на Република България в Комисията 
на ООН по международно търговско право (UNCITRAL). 

• Координация на изпълнението на ангажиментите на  Република България като 
страна по Конвенцията на ООН срещу корупцията 

• Координация на изпълнението на ангажиментите на Република България като 
страна по Конвенцията на ООН срещу трансграничната организирана 
престъпност и протоколите към нея 

• Координация на работата по участието на Република България в Института по 
унифициране на международното частно право (UNIDROIT). 



 41

• Поддържане на актуална информация за статуса на многостранните и 
двустранните договори, по които Република България е страна 

 

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на Програма 1 
№ Програма 1 - "Развитие на 

сътрудничеството в 
международните организации по 
проблемите на мира и сигурността, 
правата на човека, хуманитарните 
дейности и в международния 
кодификационен процес"                      

Отчет  
2008 г. 

Закон 
2009 г. 

Ревизиран 
бюджет 
2009 г. 

Разлика 
к.3-к.2 

Проект 
2010 г. 

Разлика 
к.5-к.3 

Прогноза 
2011 г. 

Разлика 
к.7-к.5 

Прогноза 
2012 г. 

Разлика 
к.9-к.7 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
І. Общо ведомствени разходи: 10 557,7 10 829,1 9 366,2 -1 462,9 8 858,0 -508,2 8 858,0 0,0 8 858,0 0,0
     Персонал 2 209,6 1 804,3 1 687,5 -116,8 1 640,3 -47,2 1 640,3 0,0 1 640,3 0,0

     Издръжка 6 934,4 9 024,8 7 678,7 -1 346,1 7 217,7 -461,0 7 217,7 0,0 7 217,7 0,0

     Капиталови разходи 1 413,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

                 

  Администрирани разходни 
параграфи 

             

ІІ. Администрирани разходни 
параграфи по бюджета  

4 879,8 7 742,3 6 418,1 -1 324,2 6 418,1 0,0 6 418,1 0,0 6 418,1 0,0

  1.Разходи за членски внос и участие в 
нетърговски организации и дейности 4 779,8 7 742,3 6 418,1 -1 324,2 6 418,1 0,0 6 418,1 0,0 6 418,1 0,0

  2.Издигане на българска кандидатура 
за поста генерален директор на 
Организацията за образование, наука 
и култура на ООН (ЮНЕСКО), съгл. 
ПМС №117/30.05.2008г. 

100,0            

                 
ІІІ. Администрирани разходни 

параграфи по други бюджети, 
фондове и сметки 

             

  1.....................................              

                 

  Общо администрирани разходи 
(ІІ.+ІІІ.): 

4 879,8 7 742,3 6 418,1 -1 324,2 6 418,1 0,0 6 418,1 0,0 6 418,1 0,0

                 

  Общо разходи по бюджета (І.+ІІ.): 15 437,5 18 571,4 15 784,3 -2 787,1 15 276,1 -508,2 15 276,1 0,0 15 276,1 0,0
                 

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 15 437,5 18 571,4 15 784,3 -2 787,1 15 276,1 -508,2 15 276,1 0,0 15 276,1 0,0
                 

  Численост на щатния персонал 117 117 117  117  117   117  

  Численост на извънщатния персонал              

 

Описание на администрираните параграфи по Програма 1, вкл. проектите 
• Рез.ОС 61/237- Редовен бюджет на ООН:  

 2010 – 1,8 млн. щ.д.;  2011 – 2,5 млн. щ.д.;  2012 – 3 млн.щ.д. 
• Доброволна вноска за подпомагане на палестинските бежанци:  

  2011 – 15 хил. щ.д;  2012 – 15 хил. щ.д. 
• Доброволна вноска за реагиране при спешни случаи CERF:  

  2011 – 25 000 хил. щ.д.;  2012 – 30 хил. щ.д. 
• Генерален план за капитално строителство – Рез. ОС:  

 2010 – 130 хил. щ.д.;  2011 – 140 хил. щ.д.;  2012 – 180 хил. щ.д. 
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• Доброволна вноска във Фонда на ООН за демокрация :  
 10 хил. щ.д. – 2011 г. и 2012 г. 

• Доброволна вноска във Фонда на ООН за инициативата Алианс на цивилизациите: 
 10 хил. щ.д. – 2011 г. и 2012 г.  

• Национален план за действие по инициативата на ООН Алианс на цивилизациите:  
 21 хил. лв. 

• РМС № 783 - Дружество за ООН в България:  
 10 хил. лв. ежегодно 

• РМС № 783 - Дружество за ООН в България - членски внос към св. Асоциация:  
 500 щ.д. ежегодно 

• Операции на ООН по поддържане на мира – нормативно основание – Рез. на СС:  
 2010 – 1,524 млн. щ.д.  2011 – 1,8 млн. щ.д.  2012 – 2 млн. щ.д., в това число: 

 
Операция – наименование  Вид валута Членски внос 2010 г. 
Голански възвишения  UNDOF щ.д. 12 000 
Сили на ООН в Ливан  UNIFIL щ.д. 170 000 
Мисия на ООН в Западна Сахара  MINURSO щ.д. 12 000 
Мисия на ООН в Хаити  MINUSTAH щ.д. 140 000 
Мисия на ООН в Кипър  UNFICYP щ.д. 16 000 
Мисия на ООН в Кот д'Ивоар   UNОСI щ.д. 120 000 
Мисия на ООН в Либерия  UNMIL щ.д. 140 000 
Мисия на ООН в Косово  UNMIK щ.д. 44 000 
Мисия на ООН в Изт.Тимор  UNMIT щ.д. 40 000 
Хибридна мисия на АС и ООН в Дарфур  UNAMID щ.д. 440 000 
Мисия на ООН в Судан  UNMIS щ.д. 20 000 
Мисия на ООН в Чад и ЦАР  MINURCAT щ.д. 70 000 
Мисия на ООН в ДР Конго  MONUC щ.д. 300 000 
Межд. Трибунал за бивша Югославия ICTY щ.д. 100 000 
Межд. Трибунал за Руанда ICTR щ.д. 100 000 
Резервен фонд на операциите по 
поддържане на мира (невключено) 

 щ.д. 200 000 

 
 

НАТО -  членски внос Граждански бюджет, Пенсионен фонд, вноска строителство нова Главна 
квартира на НАТО 
• РМС № 886/02 – НАТО -  членски внос - Граждански бюджет /евро/ 

2009 2010 2011 2012 
660 000 600 000 610 000 620 000 

 
• РМС № 886/02 – НАТО -  членски внос- Пенсионен фонд /евро/ 

2009 2010 2011 2012 
61 200 90 000 100 000 110 000 

 
• НАТО – членски внос Строителство на нова  Главна квартира /евро/ 

2009 2010 2011 2012 
59 969 670 000 730 000 760 000 

 
• Решение на Постоянния съвет на ОССЕ  № 850/15.05.2008 г. - Основен бюджет на ОССЕ – за 

2009 г. 500 хил. евро, ръст 5% годишно до 2012 год. 
• Решение на ОССЕ № CSCE/WV/2004 г. - Комуникационна мрежа на ОССЕ – 5 хил. евро, ръст от 

5 % годишно. 
• Договор за ДОВСЕ - Съвместна консултативна група ДОВСЕ – 14 хил. евро 
• Договор “Открито небе” - Консултативна група Открито небе – 14 хил. евро 
• Договор за неразпространение на ядреното оръжие и подготовка на Конференцията-преглед през 

2010 г. – 3 хил. щ.д. 
• Договор за ВЗЯО /ратифицирана 1996 г./ - Подготвителна комисия за Организацията за Договора 

за всеобхватна забрана на ядрените опити – 9 хил. евро и 9 хил. щ.д. 
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• Конвенция - Организация за забрана на химическото оръжие (ОЗХО) – 17 хил. евро 
• Указ 1524/1972 г. –Конвенция за забрана на биологичното оръжие – 3 500 щ.д. 
• Указ 1493/1982 г.- Конвенция за конвенционалните оръжия и протоколите към нея – 5 хил. щ.д. 
• Конвенция за забрана на противопехотните мини (Отавска конвенция), в т.ч. Конференция-

преглед на държавите-страни по Конвенцията (2009 г.) – 6 500 щ.д. 
• РМС № 483/16.11.1992 г. - Васенаарска договореност – 3 хил. евро 
• Институт на ООН за изследване в областта на разоръжаването /ЮНИДИР/ - 7 хил. щ.д. 
• Хагски конвенции - Постоянен арбитражен съд – 6 хил. лв. 
• Конвенция – ЮНИДРОА – 12-15 хил. евро 
• Женевска конвенция – Международна комисия за установяване на факти – 2 хил. лв. 
• Конвенция на ООН - Международен трибунал по морско право – 12 хил. лв. 
• Конвенция на ООН - Международен орган по морско дъно – 6 хил. щ.д.. 
• Закон за ратифициране на статута на СЕ – Общ бюджет на Съвета на Европа – 2010 г. –  706 000 

евро, 2011 – 727 000 евро, 2012 г. – 748 000 евро 
Частични споразумение в Съвета на Европа: 

• РМС № 386/1994 г. - Група за сътрудничество за предотвратяване, защита и 
организиране на помощ  при големи природни бедствия и технологични аварии – 2010 г. 
– 9 500 евро, 2011 г. – 10 000 евро, 2012 г. – 10 500 евро 

• РМС № 65/1995 г. - Група за сътрудничество за борба срещу злоупотреба и при 
незаконен трафик на наркотици /Група Помпиду/ - 2010 г. – 8 000 евро, 2011 г. – 8 300 
евро, 2012 г. – 8 600 евро 

• РМС № 346/2000 г. - Европейска комисия за демокрация чрез право – 2010 г. - 10 300 
евро, 2011 г. – 10 600 евро, 2012 г. – 11 000 евро 

• Закон за ратифициране на статута на СЕ - Европейски младежки фонд – 2010 г. -  9 600 
евро, 2011 г. – 9 900 евро, 2012 г. 10 300 евро 

• РМС – Банка за развитие към Съвета на Европа – 2010  г. - 8 600 евро, 2011 г. – 8 900 
евро, 2012 г. – 9 200 евро 

• Договори – Европейски център за чужди езици /гр. Грац/ - 2010 г. - 15 000 евро, 2011 г. - 
15 500 евро, 2012 г. – 16 000 евро 

• Закон за ратифициране на статута на СЕ - Вноска за финансиране на Реформите на ЕКПЧ 
Пр.№14 – 2010 г. - 37 000 евро, 2011 г. – 38 100 евро, 2012 г. – 39 200 евро 

• Протокол 24 от ЗМС/2006 г. – Национална програма за междуправителствени дейности на 
Съвета на Европа – 2010 г. - 510 000 лв., 2011 г. – 525 000 лв., 2012 г. – 540 000 лв. 

• Рез.ОС на ООН - Фонд за подпомагане на жертвите от изтезания – 2010 г.  –  4 500 щ.д.., 2011 г. 
– 4 800 щ.д., 2012 г. – 5 100 щ.д. 

• ДЗ до министъра - Програма на върховния комисар на ООН по правата на човека – 2011 г. – 12 
000 щ.д., 2012 г. – 14 000 щ.д. 

• Споразумение - Издръжка на информационните офиси на СЕ в България –  2010 г. - 60 000  лв., 
2011 г. – 62 500 лв., 2012 г. – 65 000 лв. 

• ПМС №85 от 6 април 2009 г., за финансово осигуряване на дейностите по участието на 
Република България в НАТО през 2009 г. – 2 792 000 лв. 

• Издръжка на офиса на УНИЦЕФ в София - 2010 г. - 37 000 щ.д., 2011 г. – 37 000 щ.д., 2012 г. – 
37 000 щ.д. 

• Ежегодна вноска за административната и оперативната дейност на Международния комитет на 
Червения кръст - 2010 г. – 48 000 шв. франка, 2011 г. – 52 000 шв. франка, 2012 г. – 56 000 шв. 
франка 

• ПМС – ЮНЕСКО – членски внос (щ.д.) - 2010 г. - 28 000 щ.д., 2011 г. – 30 000 щ.д., 2012 г. – 32 
000 щ.д. 

• ПМС – ЮНЕСКО – членски внос (евро) - 2010 г. - 32 000 евро., 2011 г. – 34 000 евро, 2012 г. – 36 
000 евро 

• Национален доклад за Универсалния периодичен преглед в Съвета по правата на човека на ООН, 
Периодични доклади до Съвета по правата на човека и контролните органи по международните 
инструменти за правата на човека - 2010 г. – 15 000 лв., 2011 г. – 15 000 лв., 2012 г. 15 000 лв. 

• МВнР предлага следното разпределение за периода 2011 - 2012 г. на доброволни вноски към 
Световната продоволствена програма (СПП), към Програмата на Върховния комисар на ООН 
по правата на човека (СВКПЧ), към Фондът на ООН за децата, към Службата на Върховния 
комисар на ООН за бежанците (СВКБООН) и към Фонда на ООН за подпомагане на жертвите 
на изтезанията както следва:  
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Доброволни  
вноски 

    
     2010 

 
      2011 

 
     2012 

СПП    27 500 щ.д.  30 000 щ.д. 
СВКПЧ    9 000 щ.д.  11 000 щ.д. 
УНИЦЕФ      9 000 щ.д.   10 000 щ.д. 
СВКБООН      9  000 щ.д.   10 000 щ.д. 
Фонд ООН за  
жертвите на  
изтезания 

     6 000 щ.д.   6 500 щ.д. 

Доброволни 
вноски за 
реагиране при 
спешни 
ситуации CERF 

 22 000 щ.д. 24 200 щ.д. 

   
• Доброволни фондове, създадени с резолюции на 6-ти комитет на ОС на ООН за насърчаване 

на международния кодификационен процес – 20 хил. лв.годишно през 2010-2012 год. 
 
 
 
 
V.2. Програма 2. Последователно утвърждаване на взаимноизгодни 
двустранни отношения  
 
Цели на програмата 

• Реализиране на външнополитическите цели и приоритети на България чрез 
развитие и поддържане на мрежа от двустранни стратегически партньорства и 
приятелски взаимноизгодни отношения. 

• Активно участие в реализирането на политиките на ЕС и НАТО в контекста на 
двустранното сътрудничество  

• Пълноценно използване на възможностите, произтичащи от членството на 
България в международни и регионални организации за обогатяване и 
разширяване на формите на двустранното ни сътрудничество 

• Поддържане на активен културен, научен и образователен обмен, 
разпространение на постиженията на България 

 

Организационни структури, участващи в програмата 
Дирекции “Европа-ІІІ”, “Близък изток и Африка“, “Америка”, “Азия, Австралия и 
Океания”, “Международно право”.  
Мрежа от задгранични представителства към 30.5.2009 г. - 49 посолства, 1 
Дипломатическо представителство /при Палестинската власт в Рамалла/, 10 генерални 
консулства, 1 консулска служба. Назначени 29 почетни консули на България. 
В страните от ОНД: 
Посолствата в Азербайджан, Армения, Беларус, Грузия, Казахстан, Молдова, Русия /и 
генерални консулства в Санкт Петербург, Екатеринбург и Новосибирск/, Узбекистан, 
Украйна /и генерално консулство в Одеса/. 
В страните от Близкия изток и Африка:  
Посолствата в Алжир, Ангола, Гана, Египет, Етиопия, Зимбабве, Израел, Йемен, 
Йордания, Кувейт,  Либия /и консулска служба в Бенгази/, Ливан, Мароко, Нигерия, 
Обединените арабски емирства /генерално консулство в Дубай/, Сирия, Судан, Тунис, 
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Република Южна Африка, Дипломатическо представителство при Палестинската власт 
/Рамалла/. 
В страните от Америка: 
Посолствата в Аржентина, Бразилия, Венецуела, Канада /и генерално консулство в 
Торонто/, Куба, Мексико, САЩ /и генерални консулства в Ню Йорк, Лос Анжелис и 
Чикаго/, Чили. 
В страните от Азиатско-тихоокеанския регион: 
Посолствата в Австралия, Афганистан, Виетнам, Индия, Индонезия, Иран, Камбоджа, 
Китай /и генерално консулство в Шанхай/, Република Корея, КНДР, Монголия, 
Пакистан, Тайланд, Япония. 
 
Консултативен съвет към министъра на външните работи – Програмен съвет 2 
 
Отговорност за изпълнение на Програма 2 
Заместник-министър на външните работи   
 
Целеви стойности по показателите за изпълнение 

Програма 2. Последователно утвърждаване на взаимноизгодни двустранни отношения  

 Целева стойност 

Показатели за 
изпълнение 

Мерна 
единица 

Отчет 
2008г. 

2009 2010 2011 2012 

Подготвени и 
осъществени двустранни 
посещения и срещи на 
ниво министър на 
външните работи или друг 
член на правителството 

Брой 
 

23 26 29 32 37 

Сключени двустранни 
междуправителствени 
споразумения 

Брой  31 26 28 30 35 

Двустранни политически 
консултации с МВнР на 
страните от Америка, 
ОНД, БИА и АТР 

Брой 
 

22 20 22 22 28 

Разкриване на нови 
дипломатически 
представителства 

Брой  1 
При ПВ 

/Рамалла/ 
 

3 
Казахстан 
/Астана/ 
Саудитска 
Арабия  
Катар 

1 
Замбия 

/посолство/ 
 

3 
Танзания, 
Малайзия/ 
Сингапур, 
Нова 

Зеландия 
/ген. 

консулство/ 
 

4 
ОАЕ,Абу 
Даби, 
Кения, 
Конго 

 

Почетни консули на 
България в страните от  
ОНД, БИА, Америка и 
АТР 

Брой 29 35 45 55 62 
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Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на 
целите на програмата  
 

• Влошаване на ситуацията в критични региони и страни като Персийския залив,  
Афганистан, Пакистан, Индия 

• Отрицателно развитие на потенциални двустранни конфликти  или активизиране 
на „замразени” конфликти 

• Продължаване на ефекта от световната икономическа и финансова криза и 
негативно въздействие върху осъществяване на целите за периода 2010-2012 
година 

 

Информация за наличността и качеството на данните 
 
Отчетите за дейността на дипломатическата служба 
Българска агенция за инвестиции 
 

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи) 

• Дипломатическа подготовка и осъществяване на посещения и срещи на най-
високо и високо равнище между Република България и съответната държава 

• Дипломатическа подготовка и участие в двустранни посещения и срещи на 
равнище министър на външните работи или друг член на правителството 

• Представляване на Република България в приемащата държава в съответствие с 
Виенската конвенция за дипломатическите отношения 

• Изясняване на условията и развитието на събитията в приемащата държава и 
съобщаване за тях на българското правителство 

• Подготовка и провеждане на преговори за сключване на междудържавни 
политически договори, както и на други двустранни договори и следене на 
тяхното изпълнение 

• Координация и съдействие на български министерства, ведомства, институти и 
организации при осъществяването на връзките и обмена в съответните сфери от 
тяхната компетентност 

• Оперативно ръководство и контрол на дейността на задграничните 
представителства в държавите от ОНД, Близкия изток и Африка, Америка и 
Азиатско-тихоокеанския регион 

• Поддържане на постоянни контакти с акредитираните в България 
дипломатически представителства на съответните държави 

• Поддържане от задграничните представителства на постоянни контакти с 
държавни институции, бизнес организации, неправителствени организации и 
видни дейци в страната на акредитация 

• Координация и съдействие за развитие на сътрудничеството между 
правителството на Република България и регионите и провинциите на държави с 
федерално устройство 

• Координация на дейността на почетните консули на България в съответните 
държави от ОНД, Близкия изток и Африка, Америка и Азиатско-тихоокеанския 
регион 

• Инвентаризация на договорноправната база  
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Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на Програма 2 
 

№ Програма 2 - "Последователно 
утвърждаване на взаимноизгодни 
двустранни отношения" 

Отчет  
2008 г. 

Закон 
2009 г. 

Ревизиран 
бюджет 
2009 г. 

Разлика 
к.3-к.2 

Проект 
2010 г. 

Разлика 
к.5-к.3 

Прогноза 
2011 г. 

Разлика 
к.7-к.5 

Прогноза 
2012 г. 

Разлика 
к.9-к.7 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
І. Общо ведомствени разходи: 30 912,1 32 975,4 29 677,9 -3 297,5 27 832,4 -1 845,5 27 832,4 0,0 27 832,4 0,0
     Персонал 4 764,6 3 726,4 3 438,5 -287,9 3 168,2 -270,3 3 168,2 0,0 3 168,2 0,0

     Издръжка 21 398,0 29 249,0 26 239,4 -3 009,6 24 664,2 -1 575,2 24 664,2 0,0 24 664,2 0,0

     Капиталови разходи 4 749,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

                 

  Администрирани разходни 
параграфи 

             

ІІ. Администрирани разходни 
параграфи по бюджета  

939,5 7,3 6,6 -0,7 6,6 0,0 6,6 0,0 6,6 0,0

  1.Разходи за членски внос и участие в 
нетърговски организации и дейности 8,0 7,3 6,6 -0,7 6,6 0,0 6,6 0,0 6,6 0,0

  2.Искова молба от “Зееви Холдингс 
Лимитид” срещу Република България 
за образувано съдебно дело, заведено 
пред Върховния съд на щата Ню Йорк 
и заплащане на представена пред 
Генералния консул на Република 
България в Ню Йорк фактура от 
адвоката Дейвид Хил, съгл.писмо на 
МФ №99-00-162/13.10.2008г. 

107,9            

  3.Хуманитарна помощ за 
Бирма/Мианма, съгл. ПМС 
№131/06.06.2008г.                                     
Хуманитарна помощ за Украйна, 
съгл.ПМС №200/11.08.2008г. 
Хуманитарна помощ за Грузия, 
съгл.ПМС №205/21.08.2008г. 
Хуманитарна помощ за Молдова, 
съгл.№296/08.12.2008г.                    

823,6            

                 
ІІІ. Администрирани разходни 

параграфи по други бюджети, 
фондове и сметки 

             

  1.....................................              

                 

  Общо администрирани разходи 
(ІІ.+ІІІ.): 

939,5 7,3 6,6 -0,7 6,6 0,0 6,6 0,0 6,6 0,0

                 

  Общо разходи по бюджета (І.+ІІ.): 31 851,6 32 982,7 29 684,5 -3 298,2 27 839,0 -1 845,5 27 839,0 0,0 27 839,0 0,0
                 

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 31 851,6 32 982,7 29 684,5 -3 298,2 27 839,0 -1 845,5 27 839,0 0,0 27 839,0 0,0
                 

  Численост на щатния персонал 184 184 184  184  184   184  

  Численост на извънщатния персонал              

 

 

Описание на административните параграфи по Програма 2, включително 
проектите 

• Европейски институт във Вашингтон – 6 хил. щ.д. годишно 
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V.3. Програма 3. Насърчаване ролята на България в международното 
сътрудничество в икономическата, социалната, културната, научно-
техническата и хуманитарната области 
 
 
Цели на програмата 
 

• Насърчаване на българския износ на пазарите извън ЕС  
• Привличане на чужди инвестиции в българската икономика 
• Насърчаване на междуправителственото сътрудничество в икономическата, 

социалната, културната, научно-техническата и хуманитарната области 
• Ефективно членство на България в дейността на органите, програмите и 

фондовете на ООН, специализираните агенции към ООН, международните 
икономически и финансови организации(СБ, МВФ, ЕЦБ, ЕБВР, ЕИБ, ОИСР, 
СТО)  

• Използване на наличните и текущо разработваните в съответните международни 
организации експертиза, знания и предоставяните от тях услуги в конкретните 
специализирани области на тяхната дейност 

• Използване на предоставяните от международните организации възможности за  
разработване и прилагане на общи правила, норми и стандарти с цел 
хармонизация и стандартизация на международната практика по въпроси и 
дейности, изискващи многостранно сътрудничество 

• Спазване и изпълнение, съвместно със заинтересованите български ведомства, 
на международно поетите от България задължения, произтичащи от 
многостранни конвенции и споразумения, администрирани от ООН и от други 
международни организации, както и от резолюции и решения на органите на 
ООН 

• Участие в международния диалог по актуални въпроси на международното 
сътрудничество и засилване на ролята на България в системата на ООН и на 
международните организации, работещи в икономическата, социалната, 
културната, научно-техническата и хуманитарната области  

• Засилване участието на България в Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие (ОИСР), включително бъдещо членство на страната 
ни в ОИСР 

• Ефективно участие на България в международното сътрудничество за развитие 
• Апробиране на добри практики при осъществяване на българската политика на 

развитие  
• Спазване и изпълнение на международно поети задължения на Република 

България, произтичащи от членството й в Европейския съюз, за отделяне на част 
от брутния национален доход за помощ за развитие 

• Създаване на благоприятни условия за осъществяване на българската политика 
за развитие 

 

Организационни структури, участващи в Програма 3 
Дирекции “ООН и глобални въпроси”, „Европейски съюз”,“Европа ІІІ”, “Америка”, 
“Близък изток и Африка”, “Азия, Австралия и Океания”, “Международно право” 
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Задграничните представителства, в т.ч. ПП-Ню Йорк, ПП-Женева, ПП-Виена, както и 
търговско-икономическите секции на посолствата 

Консултативен съвет към министъра на външните работи – Програмен съвет 3 

Консултативен съвет „Международно сътрудничество за развитие” по РМС 504/2007 г. 

 

Отговорност за изпълнението на програмата 
Заместник-министър на външните работи   
 

 

 

Целеви стойности по показателите за изпълнение 
Програма 3. Насърчаване ролята на България в международното сътрудничество в 
икономическата, социалната, културната,  научно-техническата и хуманитарната области 
 

  Целева стойност 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

Отчет 
2008г. 

2009 2010 2011 2012 

Размер на официалната помощ за 
развитие 

Млн. лв.  13.5 20 27 29 

7 10 Проведени сесии на 
междуправителствени смесени 
комисии и подкомисии за  
икономическо, промишлено, 
търговско и техническо 
сътрудничество 

Брой 8 
  

11 12 

Международни изложения, 
панаири и бизнес-форуми, 
осъществени със съдействието на 
задграничните представителства 

Брой  12 17 19 20 

Подготвени участия в заседания, 
сесии и форуми на най-високо и 
високо ниво  

Брой 15 15 15 15 16 

Спечелени избори за български 
представители в органи и 
организации от системата на ООН 

Брой  3 3 3 3 

Участие на България в програми 
от политиките на ЕС 

Брой  50 50 50 55 

Участие в международни срещи и 
форуми на експертно ниво в 
органите, програмите и фондовете 
на ООН, специализираните 
агенции към ООН и др. 
международни организации в 
икономически, социални,  
екологични и хуманитарни 
въпроси 

Брой 45 47 55 58 65 
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Външни фактори , които могат да окажат въздействие върху постигане целите на 
Програма 3 
 

• Кризисна конюнктура на международните пазари  
• Резки икономически сътресения в страна-партньор в резултат на форсмажорни 

политически събития или природни бедствия 
• Количеството на средствата за помощ за развитие, предвидени в централния 

републикански бюджет 
• Възможен по-дългосрочен негативен резонанс на световната финансова и 

икономическа криза в някои региони поради по-слабите възможности за 
противодействие на институциите на държавите от тези региони  

• Липса на консенсус, политическа воля или заинтересованост сред страните-
членки по отношение на дискусията и напредъка за постигане на договореност 
по конкретни въпроси и проблеми, разработвани по линия на съответните 
международни организации 

• Липса на заинтересованост или конкретна полза за българските ведомства от 
присъединяване към дадена международна конвенция или споразумение или 
наличие на други административно-правни трудности за подобно 
присъединяване. 

 

Информация за наличността и качеството на данните 
Отчетите за дейността на Министерството на външните работи и на задграничните 
представителства 
Отчетите и работните документи на международните организации, работещи в 
икономическата, социалната, културната, научно-техническата и хуманитарната 
области 
Статистическите данни на Българската агенция за инвестиции и на Министерството на 
икономиката, енергетиката и туризма 
Доклади и данни на институциите на ЕС и ОИСР 
 

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи) 

• Дипломатическо съдействие в подготовката и провеждането на сесиите на 
междуправителствените смесени комисии за икономическо, промишлено, 
търговско и техническо сътрудничество 

• Дефиниране на приоритетите и програмите за действие на международните 
организации, работещи в икономическата, социалната, културната, научно-
техническата и хуманитарната области по начин, който е благоприятен за 
икономическите интереси на България 

• Организиране на бизнес форуми, съвместни проекти и дискусии с цел 
представяне на благоприятната бизнес среда на страната, както и с цел 
разширяване на позициите на българския бизнес на традиционни и нови пазари 

• Тясно сътрудничество на Министерството на външните работи с другите 
министерства и ведомства, както и с представителните организации на 
българския бизнес за укрепване на икономическите позиции на страната в 
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европейски и глобален мащаб и за оптимизиране участието на България в 
дейността на международните организации. 

• Сътрудничество при реализацията на проекти, имащи за цел осигуряване на 
достъп и транспортиране на енергоносители, привличане на инвестиционни и 
финансови ресурси и трансфер на технологии в страната 

• Изграждане на постоянен канал за разпространение на информация с цел 
утвърждаване положителния образ на страната и представяне на 
макроикономическите условията за стимулиране на предприемачеството и 
привличане на чуждестранни инвестиции 

• Съдействие на задграничните представителства в промоцирането на български 
фирми и малки и средни предприятия (МСП) на международни изложения и 
панаири  

• Съдействие от задграничните представителства на икономически институции, 
съюзи и фирми за сътрудничество с индустриални и търговски камари, агенции 
за развитие и бизнес асоциации в съответната държава  

• Участие в процеса на съгласуване при подготовката на решения на 
Министерския съвет и на действия в сферата на външноикономическата, 
финансовата, образователната и научната политика на Република България по 
отношение на съответната държава 

• Координация от ръководителите на задграничните представителства на 
дейността на представителите, командировани от министерствата и ведомствата  

• Представителство на Република България в съответните международни 
организации  

• Координация на участието на Република България в международното 
сътрудничество по въпросите на помощта за развитие 

• Координация на участието на Република България в органите, програмите и 
фондовете на ООН, специализираните агенции към ООН и другите 
международни организации 

• Изготвяне на справки, експертни становища, анализи, позиции и предложения 
по въпроси, резолюции и решения, разглеждани в органите, програмите и 
фондовете на ООН, специализираните агенции към ООН и другите 
международни организации 

• Подбор и издигане на български кандидатури в изборните органи на ООН, 
специализираните агенции, програми и фондове и в други международни 
организации и при необходимост провеждане на изборна кампания 

• Организация на подбора и назначаването на работа на български експерти, 
консултанти по проекти, както и доброволци в международните организации 

• Поддържане на контактите и сътрудничеството с представителството на ПРООН 
в България 

• Координация на участието на България в Договора за Антарктика 
• Съдействие на членството на България в Дунавската комисия и в Рейнската 

комисия 
• Координация на участието на България в изработването и прилагането на 

политиката на ЕС за участие в международното сътрудничество за развитие 
• Улесняване на достъпа на българския неправителствен сектор до проекти в 

областта на развитието 
• Сътрудничество и координация с други министерства и ведомства при 

отстояване на интересите на България в областта на екологията и водите в 
регионален и глобален аспект  
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• Съдействие на ведомствата в подготовка и съвместното участие в международни 
форуми за горите с оглед защитата на българския национален интерес  

• Координация на участието на Република България в международното 
сътрудничество за развитие 

• Координация на отпусканата от Република България официална помощ за 
развитие 

 

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на Програма 3 
№ Програма 3 - "Насърчаване ролята 

на България в международното 
сътрудничество в икономическата, 
социалната, културната и научно-
техническата области" 

Отчет  
2008 г. 

Закон 
2009 г. 

Ревизиран 
бюджет 
2009 г. 

Разлика 
к.3-к.2 

Проект 
2010 г. 

Разлика 
к.5-к.3 

Прогноза 
2011 г. 

Разлика 
к.7-к.5 

Прогноза 
2012 г. 

Разлика 
к.9-к.7 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
І. Общо ведомствени разходи: 669,5 1 139,1 775,2 -363,9 730,0 -45,2 730,0 0,0 730,0 0,0
     Персонал 417,3 372,3 347,9 -24,4 328,3 -19,6 328,3 0,0 328,3 0,0

     Издръжка 252,2 766,8 427,3 -339,5 401,7 -25,6 401,7 0,0 401,7 0,0

     Капиталови разходи 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

                  

  Администрирани разходни 
параграфи 

              

ІІ. Администрирани разходни 
параграфи по бюджета  

1 248,4 1 153,5 488,2 -665,3 488,2 0,0 488,2 0,0 488,2 0,0

  1.Разходи за членски внос и участие в 
нетърговски организации и дейности 848,4 1 153,5 488,2 -665,3 488,2 0,0 488,2 0,0 488,2 0,0

  2.Предоставяне допълнителни 
средства за създаване на Доверителен 
фонд към ЮНЕСКО за участие в 
международното сътрудничество за 
развитие, съгл. ПМС № 
307/11.12.2008г. 

400,0             

                  
ІІІ. Администрирани разходни 

параграфи по други бюджети, 
фондове и сметки 

              

  1.....................................               

                  

  Общо администрирани разходи 
(ІІ.+ІІІ.): 

1 248,4 1 153,5 488,2 -665,3 488,2 0,0 488,2 0,0 488,2 0,0

                  

  Общо разходи по бюджета (І.+ІІ.): 1 917,9 2 292,6 1 263,4 -1 029,2 1 218,2 -45,2 1 218,2 0,0 1 218,2 0,0
                  

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 1 917,9 2 292,6 1 263,4 -1 029,2 1 218,2 -45,2 1 218,2 0,0 1 218,2 0,0
                  

  Численост на щатния персонал 50 50 50  50  50   50  

  Численост на извънщатния персонал               

 

Описание на администрираните параграфи по Програма 3, включително 
проектите 

• Чл. 4 от УМОК – 50 лв. за членски внос към Националната океанографска комисия. 
• РМС № 401/01.06.2001 г. - Организация за икономическо сътрудничество и развитие /ОИСР/ - 

членски внос 39 хил. лв. /по 20 хил. евро през 2007 – 2009/. 
• РМС № 401/01.06.2001 г. – ОИСР-Работна група по корупция – 7 хил. лв. 
• РМС № 401/01.06.2001 г. – ОИСР-Работна група по стомана – 11 хил. лв. 
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• РМС № 401/01.06.2001 г. – ОИСР – Работни групи на ОИСР – 6 хил. лв . 
• РМС № 401/01.06.2001 г. – ОИСР-Работна група семена и посаден материал – 5 хил. лв. 
• РМС № 401/01.06.2001 г. – ОИСР – РГ плодове и зеленчуци – 9 хил. лв. 
• ПМС № 145 от 7.07.2005 г. за организация и координация по въпросите на Европейския съюз 
• РМС № 514/08.12.1993 г., ПМС № 154/31.07.1995 - Международна агенция на Франкофонията – 

122 хил. лв. 
• Международна агенция за Франкофонията – доброволни вноски 39 хил. лв.Мярка № 1 на 26-ото 

Консултативно съвещание на Договора за Антарктика, ратифицирана със закон, Обн., ДВ, бр. 
114 от 30.12.2003 г.  2010 – 30 000 щ.д.; 2011 – 35 000 щ.д.; 2012 – 40 000 щ.д. 

 
 
 

2009 г. 
 

2010 г. 2011г. 2012 г. 

ПРООН, доброволна вноска, Писмена 
декларация 

30 хил. щ.д.  31 хил. щ.д. 31 хил. щ.д.

ПРООН, издръжка на представителството в 
София Споразумение, РМС № 783 

315 хил. щ.д   

ПРООН, издръжка на представителството в 
София, наем, Споразумение, РМС №783  

130 хил. евро   

ЮНИДО, членски внос, чл. 15 от Устава на  22 500 евро 50 хил. евро 50 хил. евро 50 хил. евро

УНФПА, /Фонд на ООН по населението и 
развитието/, доброволна вноска 

2 500 щ.д. . 3 500 щ.д. 4 000 щ.д. 

Помощ за развитие и хуманитарна помощ 360 хил. евро 400 хил. 
евро 

450 хил. евро

 
 

 
 

V.4. Програма 4: Провеждане на българските интереси във 
формулирането и реализацията на политиките и в 
институционалното изграждане на ЕС  
 

Цели на програмата 

• Осигуряване на единни национални позиции в институциите и органите на ЕС 
• Ефективно участие и провеждане на интересите на България във  всички нива на 

процеса на взимане на решения по политиките на ЕС 
• Координация с държавите-членки на позиции по актуални въпроси от дневния 

ред на ЕС, които са от интерес за България  
 

Организационни структури, участващи в програмата 
Дирекция “Европейски съюз” 
ПП към ЕС в Брюксел, посолствата в държавите-членки на ЕС 
Консултативен съвет към министъра на външните работи – Програмен съвет 4 
 

 

Отговорност за изпълнението на Програма 4 
Заместник-министър на външните работи   
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Целеви стойности по показателите за изпълнение 

Програма 4. Провеждане на българските интереси във формулирането и реализацията на 
политиките и в институционалното изграждане на ЕС  

 Целева стойност 

Показатели за 
изпълнение 

Мерна 
единица 

Отчет 
2008 г. 

2009 2010 2011 2012 

Подготовка и участие в  
заседания на 
Европейския съвет 

Брой 6          4          6          6         6 

Подготовка и участие в 
заседания на Съвет 
общи въпроси и външни 
отношения на ЕС 

Брой 12         12         12         12        12 

Подготовка и участие в 
секторни Съвети на ЕС  

Брой 29        20         56         20       20 

Подготовка и участие в  
двустранни посещения 
и срещи на ниво 
комисар /член на 
правителство/ 

Брой 9         6 6          7        8 

Подготовка и участие в 
заседания на 
Междуправителствената  
конференция на ЕС 
/прилагане на 
Лисабонския договор/ 

Брой  3 3 3 3 

Подготовка и участие 
във форуми по 
институционалната 
рамка на ЕС  

Брой          3          8          5         3 

Двустранни и 
многостранни 
консултации на ниво 
директор по 
европейските въпроси 

Брой 16         15          15          15        17 

Участия в заседания на 
работните органи на ЕС 

Брой 22         22          25          25        25 

Участия  в заседания на 
икономически и 
финансови институции 

Брой  4           4           4         4 

Семинари по политики 
на ЕС 

Брой  5 5 5 5 

„Green Diplomacy 
Network” 

Брой  2 2 2 2 
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Външни фактори, които могат за окажат въздействие върху постигането на 
целите на програмата 
Развитието на финансовата криза и влошаване на световната икономика 

Институционалното изграждане на Европейския съюз  

 

 

Информация за наличността и качеството на данните 
Отчетите за дейността на МВнР и задграничните представителства 
Докладите на институциите на Европейския съюз 

 

 

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи) 

• Координация между националните ведомства, ПП на България към ЕС и 
институциите и органите на ЕС 

• Изработване и съгласуване на националните позиции в областта на политиката 
на разширяване на Европейския съюз и на институционалната реформа на ЕС 

• Становища по стратегически, нормативни и работни документи по европейските 
въпроси  

• Участие в изграждането на интегрирана енергийна политика на ЕС и политика 
на борба с климатичните промени, с основен акцент върху стратегическото 
място на България за повишаване енергийната сигурност на Съюза.  

• Съгласуване изработването на национални позиции по политиките на ЕС и 
координация на политиката в областта на изграждането на зоната за свобода, 
сигурност и правосъдие в ЕС 

• Становища по стратегически, нормативни и работни документи по европейските 
въпроси  

• Участие в работни групи на национално ниво, както и в заседанията на 
работните формати на институции на ЕС 

• Взаимодействие с държавите-членки на ЕС със сходни интереси в определени 
области с цел изграждането и отстояването на  общи позиции  
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Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на Програма 4 
 

№ Програма 4 - "Провеждане на 
българските интереси във 
формулирането и реализацията на 
политиките и в институционалното 
изграждане на ЕС" 

Отчет  
2008 г. 

Закон 
2009 г.

Ревизиран 
бюджет 
2009 г. 

Разлика 
к.3-к.2 

Проект 
2010 г. 

Разлика 
к.5-к.3 

Прогноза 
2011 г. 

Разлика 
к.7-к.5 

Прогноза 
2012 г. 

Разлика 
к.9-к.7 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
І. Общо ведомствени разходи: 5 555,3 4 473,0 4 025,7 -447,3 3 835,4 -190,3 3 835,4 0,0 3 835,4 0,0
     Персонал 996,2 373,3 346,9 -26,4 342,2 -4,7 342,2 0,0 342,2 0,0

     Издръжка 4 186,8 4 099,7 3 678,8 -420,9 3 493,2 -185,6 3 493,2 0,0 3 493,2 0,0

     Капиталови разходи 372,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

                

  Администрирани разходни 
параграфи 

            

ІІ. Администрирани разходни 
параграфи по бюджета  

107,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  1.Разходи за членски внос и участие в 
нетърговски организации и дейности 107,4           

                
ІІІ. Администрирани разходни 

параграфи по други бюджети, 
фондове и сметки 

            

  1.....................................             

                

  Общо администрирани разходи 
(ІІ.+ІІІ.): 

107,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

                

  Общо разходи по бюджета (І.+ІІ.): 5 662,7 4 473,0 4 025,7 -447,3 3 835,4 -190,3 3 835,4 0,0 3 835,4 0,0
                

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 5 662,7 4 473,0 4 025,7 -447,3 3 835,4 -190,3 3 835,4 0,0 3 835,4 0,0
                

  Численост на щатния персонал 24 24 24  29 5 29 0 29 0

  Численост на извънщатния персонал             

 
 

Описание на администрираните параграфи по Програма 4, вкл. проектите 

• РМС № 723 от 6.11.2000 г. за участие на България в Колежа на Европа в Брюж  
• Договори – Международна дипломатическа академия  

 

 

V.5. Програма 5. Провеждане на българските интереси в  Общата 
външна политика и политика за сигурност на ЕС 
 

Цели на програмата 

• Ефективно участие на България във всички нива на процеса на взимане и 
изпълнение на решенията в областта на Общата външна политика и политика 
за сигурност на ЕС  

• Поддържане на баланс и кохерентност между българските 
външнополитически приоритети и тези на Общата външна политика и 
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политика за сигурност на ЕС, включително при прилагането на нейните 
конкретни инструменти 

• Даване на национален принос при формирането на Общата външна политика и 
политика за сигурност в съответствие с интересите и целите на ЕС за глобална 
роля в международните отношения 

 

Организационни структури, участващи в програмата 
Дирекция „Политически въпроси” 
Териториалните и функционални дирекции в Министерството на външните работи в 
съответствие с техните компетенции съгласно Заповед на министъра на външните 
работи № 95-00-139/14.06.2007 г. 
ПП към ЕС, Брюксел 
Консултативен съвет към министъра на външните работи – Програмен съвет 5 
 
Отговорност за изпълнение на Програма 5 
Заместник-министър на външните работи  

 
Целеви стойности по показателите за изпълнение 
Програма 5. Провеждане на българските интереси в   Общата външна политика и политика за сигурност 
на ЕС 
 Целева стойност 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

Отчет 
2008 г. 

2009 2010 2011 2012 

Подготовка и участие в заседания на 
Европейския съвет 

Брой 4 4 4 4 4 

Подготовка и  участие в заседания/срещи 
на ниво министър на външните работи 
или друг член на правителството във 
формат ЕС – СОВВО, Гимних 

Брой 16 14 14 14 14 

Подготвени и осъществени 
многостранни и двустранни консултации 
и заседания на ниво политически 
директор / европейски кореспондент 

Брой 11 12 15 17 20 

Участия на дипломати от ЦУ на МВнР в 
заседания на работните групи по ОВППС  

Брой 210 250 280 300 300 

 

Външни фактори, които могат за окажат въздействие върху постигането на 
целите на програмата 
Забавяне на пълното приложение на Договора от Лисабон в т.ч. своевременното 
изграждане на Европейската служба за външна дейност 

 

Информация за наличността и качеството на данните 

Отчетите за дейността на МВнР, Постоянното представителство на Република България 
към ЕС и други задгранични представителства 
Докладите от заседанията на СОВВО, работните органи на ЕС 
Докладите на институциите на Европейския съюз 
 



 58

 

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи) 

• Координация на участието на Република България в Общата външна политика и 
политика за сигурност (ОВППС), включително по въпросите на Европейската 
политика за сигурност и отбрана /ЕПСО/ 

• Координация на българското участие в ЕПСО операциите на ЕС 
• Координация на позициите за заседанията на Европейския съвет и Съвета “Общи 

въпроси и външни отношения”, Комитета на постоянните представители към ЕС 
във формат Корепер ІІ по въпросите на ОВППС, Комитета по политика и 
сигурност /КОПС/ и работните групи към Съвета. 

• Поддържане на системата COREU и разпространяване на информация до 
държавите-членки и институциите на ЕС и до организационните структури в 
Министерството на външните работи 

• Координация на важни политически въпроси, които са от сферата на дейност на 
две или повече дирекции в Министерството на външните работи, и са част от 
Общата външна политика и политика за сигурност на Европейския съюз 

 

 

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на Програма 5 
№ Програма 5 - "Провеждане на 

българските интереси в Общата 
външна политика и в политика на 
сигурност на ЕС" 

Отчет  
2008 г. 

Закон 
2009 г. 

Ревизиран 
бюджет 
2009 г. 

Разлика 
к.3-к.2 

Проект 
2010 г. 

Разлика 
к.5-к.3 

Прогноза 
2011 г. 

Разлика 
к.7-к.5 

Прогноза 
2012 г. 

Разлика 
к.9-к.7 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
І. Общо ведомствени разходи: 554,3 410,2 369,2 -41,0 362,3 -6,9 362,3 0,0 362,3 0,0
     Персонал 293,7 273,4 256,2 -17,2 256,1 -0,1 256,1 0,0 256,1 0,0

     Издръжка 260,6 136,8 113,0 -23,8 106,2 -6,8 106,2 0,0 106,2 0,0

     Капиталови разходи 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

                  

  Администрирани разходни 
параграфи 

              

ІІ. Администрирани разходни 
параграфи по бюджета  

44,5 43,0 38,7 -4,3 38,7 0,0 38,7 0,0 38,7 0,0

  1.Разходи за членски внос и участие в 
нетърговски организации и дейности 44,5 43,0 38,7 -4,3 38,7 0,0 38,7 0,0 38,7 0,0

                  
ІІІ. Администрирани разходни 

параграфи по други бюджети, 
фондове и сметки 

              

  1.....................................               

                  

  Общо администрирани разходи 
(ІІ.+ІІІ.): 

44,5 43,0 38,7 -4,3 38,7 0,0 38,7 0,0 38,7 0,0

                  

  Общо разходи по бюджета (І.+ІІ.): 598,8 453,2 407,9 -45,3 401,0 -6,9 401,0 0,0 401,0 0,0
                  

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 598,8 453,2 407,9 -45,3 401,0 -6,9 401,0 0,0 401,0 0,0
                  

  Численост на щатния персонал 23 23 23  23  23   23  

  Численост на извънщатния персонал               
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Описание на администрираните параграфи по Програма 5, вкл. проектите 

• 20 000 евро годишно като членски внос във Фондацията „Азия-Европа” (ASEF) 
• 6000 евро вноска към бюджета на Института на ЕС за изследване в областта на 

сигурността /Забележка: Съгласно Докладна записка до министъра на външните работи 
вноската към бюджета за 2009 г. е изплатена със средства по Програма 4./ 

 
 
V.6. Програма 6. Последователно развитие на двустранните 
партньорства с европейските държави 
 
 
Цели на програмата 
 
• По-нататъшно качествено задълбочаване на отношенията с държавите-членки на 

Европейския съюз и укрепване на мрежата от двустранни стратегически 
партньорства в Европа. Развитие и разширяване на традиционните приятелски 
отношения с цел да се запази високото равнище и динамика на сътрудничеството 
с държавите, с които вече са достигнати висока степен на доверие и приятелство, 
както и да се предприемат стъпки за активизиране на сътрудничеството с 
държавите, отношенията с които все още остават под равнището на 
съществуващия за това потенциал 

• Поддържане и задълбочаване на политическия диалог между държавните и 
правителствени ръководители на държавите от ЕС и другите държави като важна 
предпоставка както за активно развитие на сътрудничеството във всички области, 
така и за успешна защита на националните интереси на България като член на ЕС 
и НАТО 

• Съдействие при координацията с държавите-членки на ЕС на основни позиции по 
формирането и осъществяването на политиките на Европейския съюз 

• Съдействие в условията на световната икономическа криза за засилване на 
диалога по координирането на мерките и действията на двустранно равнище за 
преодоляване на последствията от финансовата и икономическа криза върху 
развитието на двустранното сътрудничество в стопанската област 

• Поддържане на активен обмен в областта на културата, науката и образованието,  
представяне на постиженията на България 

• Последователно и трайно налагане на европейския облик на България в обединена 
Европа чрез средствата и на двустранното партньорство 

• Активно участие в дейността на Централноевропейската инициатива /ЦЕИ/ и 
Международната организация на франкофонията (МОФ), задълбочаване на 
сътрудничеството в рамките на „Вишеградската четворка +”, както и в други 
регионални формати 

 
 
Организационни структури, участващи в програмата 
 
Дирекция “Европа-ІІ”  
Дипломатически служители от дирекции „Политически въпроси”, „Европейски съюз”,  
“Консулски отношения”, “Държавен протокол”, “Информация, връзки с 
обществеността и европейска комуникация”, “Международно право”, “Правна”; 
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Посолствата на Република България в Австрия, Белгия, Ватикана, Великобритания, 
Дания, Германия /и дипломатическото бюро в Бон и генералното консулство в 
Мюнхен/, Естония, Ирландия, Испания /и генералното консулство във Валенсия/, 
Италия /и генералното консулство в Милано/, Литва, Нидерландия, Норвегия, Полша, 
Португалия, Словакия, Унгария, Финландия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция  
 
Почетните консулства на Република България в европейските държави 
Дипломати от ПП към ЕС в Брюксел. 
 
Консултативен съвет към министъра на външните работи – Програмен съвет 6 
 
 
Отговорност за изпълнение на Програма 6 

Заместник-министър на външните работи   
 
 

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Програма 6. Последователно развитие на двустранните партньорства с европейските държави  

  Целева стойност 
Показатели за изпълнение Мерна 

единица 
Отчет 2008 

г. 
2009 2010 2011 2012 

Двустранни посещения и срещи на 
ниво Президент, Председател на 
парламент, Министър-председател 

Брой 29 52 54 49 49 

Подготвени посещения и срещи на
ниво министър на външните работи 

Брой 19 36 25 36 36 

Подготвени посещения на ниво 
министър-председатели на 
провинции/региони 

Брой 4 4 6 6 6 

Двустранни политически консултации 
с МВнР на съответните държави 

Брой 39 31 26 30 30 

Подготвени и проведени заседания на 
смесени комисии за двустранно 
сътрудничество с държави или 
провинции/ региони 

Брой 4 7 6 6 6 

Съдействие за подписване на 
двустранни спогодби (в т.ч. за 
културно сътрудничество) 

Брой 14 8 10 10 10 

Проведени със съдействието на 
дипломатическата служба 
конференции, бизнес-форуми и други 
мероприятия за насърчаване на 
двустранните икономически 
отношения 

Брой 42 8 6 10 10 

Участие в организирането на по-
крупни чествания за популяризиране на 
България и за развитие на културното 
сътрудничество 

Брой 80 10 10 10 10 

Участия в срещи и форуми на 
Централно-европейската инициатива 
(ЦЕИ) и Международната организация 
на франкофонията  (МОФ) 

Брой 9 12 17 17 17 
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Откриване на посолства  
и консулства 

Брой 
 

 посолство 
(Естония); 
 Генерално 
консулство 
(Испания); 
3 почетни 
консулства; 
дипломатич
ески 
отношения с 
Монако 

 открито  
 ГК във 
Валенсия,
Испания 

 

  Пос-во. в 
Латвия 

    ГК в 
Шотландия 

  Пос-во в 
Малта 

. 

  Пос-во в 
Люксембу

рг 
  

консулств
о в 

Лайпциг

Почетни консули на България в
европейските държави  

Брой - 38 39 41 44 

 
 
Външни фактори , които могат да окажат въздействие върху постигане целите на 
програмата 

• Промени в политическата конфигурация и в ръководството на отделни държави 
в резултат на редовни или предсрочни парламентарни избори, които могат да 
доведат до забавяне или отлагане за по-късен период на договорени посещения 
и срещи на най-високо и високо политическо равнище или до забавяне на 
реализирането на някои инициативи или договорености.  

 

Информация за наличността и качеството на данните 
Отчетите за дейността на МВнР и на задграничните представителства 
 

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи) 

• Дипломатическа подготовка и съдействие за осъществяване на посещенията и 
срещите на най-високо и високо равнище между България и европейските 
държави 

• Дипломатическа подготовка и участие на политическо и/или експертно равнище 
при двустранни посещения и срещи на равнище президент, министър-
председател, министър на външните работи и други членове на правителството 

• Участие на политическо и/или експертно равнище във форуми по линия на 
Централноевропейската инициатива (ЦЕИ), Международната организация на 
франкофонията (МОФ) и други регионални организации или формати 

• Проучване на заинтересоваността и готовността на европейските ни партньори 
за предприемане на нови съвместни стъпки в двустранните отношения за 
разширяване на сътрудничеството в различните области и стимулиране на  
конкретни действия в тази насока 

• Съдействие за подготовка и провеждане на преговори за сключване на 
двустранни междудържавни политически договори и на двустранни спогодби в 
различните области за допълване и развитие на договорно-правната база на 
отношенията с отделните европейски държави 

• Координация и съдействие на българските министерства, ведомства, институти 
и организации при осъществяването на връзките и обмена с европейските ни 
партньори в областите от тяхната компетентност 

• Оперативно ръководство и контрол на дейността на задграничните ни 
представителства в държавите от Западна и Централна Европа и Прибалтика и 
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съдействие за решаване на възникващите въпроси по тяхното управление и 
координация в работата  

• Поддържане на постоянни контакти с акредитираните в България 
дипломатически представителства на европейските държави 

• Поддържане от задграничните представителства на постоянни контакти с 
държавните институции, бизнес организации, неправителствени организации и 
видни дейци в държавите на акредитация 

• Съдействие за развитие на сътрудничеството между правителството на 
Република България и регионите и провинциите на държави с федерално 
устройство и осъществяване на координация в тази дейност с други 
министерства и ведомства 

• Съдействие в осъществяването на дейността на почетните консули на Република 
България в държавите от Западна и Централна Европа и Прибалтика. 

 

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на Програма 6 
№ Програма 6 - "Последователно 

развитие на двустранните 
партньорства с европейските 
държави" 

Отчет  
2008 г. 

Закон 
2009 г. 

Ревизиран 
бюджет 
2009 г. 

Разлика 
к.3-к.2 

Проект 
2010 г. 

Разлика 
к.5-к.3 

Прогноза 
2011 г. 

Разлика 
к.7-к.5 

Прогноза 
2012 г. 

Разлика 
к.9-к.7 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
І. Общо ведомствени разходи: 29 872,9 26 277,9 23 650,1 -2 627,8 22 084,1 -1 566,0 22 084,1 0,0 22 084,1 0,0
     Персонал 3 278,4 2 802,3 2 589,8 -212,5 2 288,1 -301,7 2 288,1 0,0 2 288,1 0,0

     Издръжка 20 348,7 23 475,6 21 060,3 -2 415,3 19 796,0 -1 264,3 19 796,0 0,0 19 796,0 0,0

     Капиталови разходи 6 245,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

                 

  Администрирани разходни 
параграфи 

             

ІІ. Администрирани разходни 
параграфи по бюджета  

1 129,4 95,8 86,2 -9,6 86,2 0,0 86,2 0,0 86,2 0,0

  1.Разходи за членски внос и участие в 
нетърговски организации и дейности 166,3 95,8 86,2 -9,6 86,2 0,0 86,2 0,0 86,2 0,0

  2.Съдебно дело “Томас Вит срещу 
Република България” № 25 О 206/07 
на Окръжния съд - Берлин, Федерална 
република Германия, съгл. ПМС 
№311/11.12.2008г. 

963,1            

                 
ІІІ. Администрирани разходни 

параграфи по други бюджети, 
фондове и сметки 

             

  1.....................................              

                 

  Общо администрирани разходи 
(ІІ.+ІІІ.): 

1 129,4 95,8 86,2 -9,6 86,2 0,0 86,2 0,0 86,2 0,0

                 

  Общо разходи по бюджета (І.+ІІ.): 31 002,3 26 373,7 23 736,3 -2 637,4 22 170,3 -1 566,0 22 170,3 0,0 22 170,3 0,0
                 

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 31 002,3 26 373,7 23 736,3 -2 637,4 22 170,3 -1 566,0 22 170,3 0,0 22 170,3 0,0
                 

  Численост на щатния персонал 151 151 151  151  151   151  

  Численост на извънщатния персонал              
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Описание на администрираните параграфи по Програма 6, включително 
проектите 
 

• РМС 268 -Централноевропейска инициатива /ЦЕИ/– 23,5 хил. лв., годишно 
• РМС 761 от 2003 г. – ЦЕИ – фонд солидарност – 13,7 хил. лв., годишно 
• РМС 761 от 2003 г. – ЦЕИ – Многостранен фонд – 58,6 хил. лв., годишно 
• Членски внос за Международната организация на франкофонията (МОФ)            

–  90 000 евро годишно  

 

 

 
V.7. Програма 7. Реализиране на българските интереси чрез 
задълбочаване на двустранните партньорства в Югоизточна Европа 
 
 
 
Цели на програмата 

• По-нататъшно задълбочено развитие на добросъседски и равноправни 
отношения на взаимноизгодно сътрудничество  

• Въвеждане в механизмите на двустранното сътрудничество на новите 
възможности, предоставени от членството на България в ЕС и НАТО 

• Поддържане на активен културен, научен и образователен обмен, 
разпространение на постиженията на България  

 
 

Организационни структури, участващи в Програмата 
Дирекция „Европа І”  

Дипломати от дирекции "Политически въпроси", „Международно право”, “Политика за 
сигурност”, “Координация и планиране”  

Посолствата в Албания, Босна и Херцеговина, Гърция /и генералното консулство в 
Солун/, Република Македония /и генералното консулство в Битоля/, Косово, Румъния, 
Словения, Сърбия /и генералното консулство в Ниш/, Турция /и генералните 
консулства в Истанбул и Одрин, както и консулската канцелария в Бурса/, Хърватия, 
Черна гора 

Експертни работни групи по отделните групи нерешени въпроси в двустранните 
отношения между Република България и Република Турция, създадени с Решение на 
Министерския съвет № 164 от 14 март 2009 г. 

Експертна работна група по изпълнението на Споразумението между Република 
България и Република Турция за определяне на границата в района на устието на река 
Резовска и разграничаване на морските пространства между двете държави в Черно 
море, създадена с Решение на Министерския съвет № 164 от 14 март 2009 г. 

Междуведомствената група за подготовка на позицията на Република България за 
преговорите с Румъния за делимитация на морските пространства между двете държави 
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в Черно море, създадена с решение на Министерския съвет от 19 март 1992 г., 
допълнено с решение на Министерския съвет от 12 октомври 1992 г. 

Консултативен съвет към министъра на външните работи – Програмен съвет 7 

 

 

Отговорност за изпълнението на програмата 
Заместник-министър на външните работи   
 
 
 
Целеви стойности по показателите за изпълнение 
Програма 7. Реализиране на българските интереси чрез задълбочаване на двустранните 
партньорства в Югоизточна Европа 

 Целева стойност 
Показатели за 
изпълнение 

Мерна 
единица 

Отчет 
2008 г. 

2009 2010 2011 2012 

Подготвени двустранни 
посещения и срещи на 
най-високо и високо 
ниво /Президент, 
Председател на Народно 
събрание, Министър-
председател/ 

Брой 18 17 18 20 21 

Подготвени двустранни 
посещения и срещи на 
ниво министър на 
външните работи или 
друг член на 
правителството 

Брой 42 53 54 55 56 

Двустранни политически 
консултации с МВнР  

Брой 12 14 15 15 15 

Сключени двустранни 
междуправителствени 
споразумения 

Брой 13 10 10 10 10 

 
 
 
 
Външни фактори , които могат да окажат въздействие върху постигане целите на 
програмата 
 

• Вътрешнополитическо развитие в отделни страни, които ревитализират 
негативни стереотипи от далечното или близкото историческо минало  

 
 

Информация за наличността и качеството на данните 

Информацията за целевите стойности на показателите се съдържа в отчетите за 
дейността на Министерството на външните работи и на задграничните 
представителства 
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Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи) 

• Дипломатическа подготовка и осъществяване на посещения и срещи на най-
високо и високо равнище между България и съответната държава 

• Дипломатическа подготовка и участие в посещения и срещи на равнище 
министър на външните работи или друг член на правителството  

• Представляване на Република България в приемащата държава в съответствие с 
Виенската конвенция за дипломатическите отношения 

• Изясняване на условията и развитието на събитията в приемащата държава и 
съобщаване за тях на българското правителство 

• Подготовка и провеждане на преговори за сключване на междудържавни 
политически договори, както и на други двустранни договори и следене на 
тяхното изпълнение 

• Координация и съдействие на български министерства, ведомства, институти и 
организации при осъществяването на връзките и обмена в съответните сфери от 
тяхната компетентност 

• Оперативно ръководство и контрол на дейността на задграничните 
представителства в съответните държави 

• Поддържане на постоянни контакти с акредитираните в България 
дипломатически представителства на съответните държави 

• Поддържане от задграничните представителства на постоянни контакти с 
държавни институции, бизнес организации, неправителствени организации и 
видни дейци в страната на акредитация 

• Координация на дейността на почетните консули на България в съответните 
държави 

• Координиране на дейността на експертна работна група с Република Турция по 
имуществените и социалните въпроси. 

• Координиране на дейността на експертна работна група с Република Турция по 
нерешените въпроси в областта на водната инфраструктура. 

• Координиране на дейността на експертна работна група по изпълнението на 
Споразумението между Република България и Република Турция за определяне 
на границата в района на устието на река Резовска и разграничаване на морските 
пространства между двете държави в Черно море. 

• Координиране на дейността на Междуведомствената група за подготовка на 
позицията на Република България за преговорите с Румъния за делимитация на 
морските пространства между двете държави в Черно море. 

• Координиране на дейността на експертна работна група с Република Турция по 
въпроса за трансграничните радиосмущения по Южното Черноморие. 
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Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на Програма 7 
№ Програма 7 - "Реализиране на 

българските интереси чрез 
задълбочаване на двустранните 
партньорства" 

Отчет  
2008 г. 

Закон 
2009 г. 

Ревизиран 
бюджет 
2009 г. 

Разлика 
к.3-к.2 

Проект 
2010 г. 

Разлика 
к.5-к.3 

Прогноза 
2011 г. 

Разлика 
к.7-к.5 

Прогноза 
2012 г. 

Разлика 
к.9-к.7 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
І. Общо ведомствени разходи: 14 455,1 15 136,6 13 623,0 -1 513,6 12 776,0 -847,0 12 776,0 0,0 12 776,0 0,0
     Персонал 1 699,4 1 227,8 1 139,0 -88,8 1 041,3 -97,7 1 041,3 0,0 1 041,3 0,0

     Издръжка 11 952,2 13 908,8 12 484,0 -1 424,8 11 734,7 -749,3 11 734,7 0,0 11 734,7 0,0

     Капиталови разходи 803,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

                 

  Администрирани разходни 
параграфи 

             

ІІ. Администрирани разходни 
параграфи по бюджета  

88,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  1.Използване на водите на р.Резовска, 
съгл. ПМС №92/09.05.2008г. 88,4            

                 
ІІІ. Администрирани разходни 

параграфи по други бюджети, 
фондове и сметки 

             

  1.....................................              

                 

  Общо администрирани разходи 
(ІІ.+ІІІ.): 

88,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

                 

  Общо разходи по бюджета (І.+ІІ.): 14 543,5 15 136,6 13 623,0 -1 513,6 12 776,0 -847,0 12 776,0 0,0 12 776,0 0,0
                 

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 14 543,5 15 136,6 13 623,0 -1 513,6 12 776,0 -847,0 12 776,0 0,0 12 776,0 0,0
                 

  Численост на щатния персонал 74 74 74  74  74   74  

  Численост на извънщатния персонал              

 
 
 
V.8. Програма 8. Насърчаване на стабилността и сътрудничеството в 
Югоизточна Европа и Черноморския регион  
 
Цели на програмата 
 

• Превръщане на Югоизточна Европа и Черноморския регион в зона на сигурност 
и стабилност, демократично развитие и социално-икономически просперитет 

• Поддържане на изгоден баланс между националните, регионалните и глобалните 
интереси и цели 

• Ефективно изпълнение на функциите на Председател на Черноморското 
икономическо сътрудничество от 1 ноември 2009 година до 30 април 2010 
година, защита на българските интереси във форматите на регионално 
сътрудничество – ПСЮИЕ, СРС, ПДС, тристранни срещи 

• Разширяване на участието на България в инфраструктурното развитие на 
региона 

• Участие във формулирането и осъществяването на политиката на ЕС и НАТО в 
Черноморския регион 
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Организационни структури, участващи в програмата 
Дирекции „Европа І”, „Европа ІІІ”, “Политически въпроси”, “Политика за сигурност”, 
„ООН и глобални въпроси”, „Международно право” 
 
 
Посолствата в Албания, Азербайджан, Босна и Херцеговина, Гърция, Косово, 
Република Македония /и генералното консулство в Битоля/, Молдова, Румъния, Русия, 
Словения, Сърбия /и генералното консулство в Ниш/, Турция /и генералните 
консулства в Истанбул и Одрин/, Украйна /и генералното консулство в Одеса/, 
Хърватия, Черна гора 
 
 
Дипломати от ПП към ЕС в Брюксел, Делегация към НАТО в Брюксел, ПП към ООН в 
Ню Йорк, ПП към ОССЕ във Виена 
 
Консултативен съвет към министъра на външните работи – Програмен съвет 8 

 

 

Отговорност за изпълнението на програмата 
Заместник-министър на външните работи   
 
Целеви стойности по показателите за изпълнение 
Програма 8. Насърчаване на стабилността и сътрудничеството в Югоизточна Европа и 
Черноморския регион  

 Целева стойност 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

Отчет 
2008 г. 

      
2009 

2010 2011 2012 

Подготвяне, провеждане и участие в регионални 
срещи на най-високо и високо ниво /Президент, 
Председател на Народното събрание, Министър-
председател/ 

 
 
     Брой 

3          
3 3 3 3 

Подготвяне, провеждане и участие в  регионални 
срещи на ниво министър на външните работи или 
друг член на правителството  

 
 
     Брой 

9 11 12 12 12 

Подготвени и проведени международни 
конференции по развитие на регионалното 
сътрудничество  

 
 
      Брой 
 

22 21 22 22 22 

Участие в мероприятия по линия на Процеса 
срещи на министрите на отбраната от ЮИЕ и по 
сигурността в Черно море 

 
 
      Брой 

5 8  8 8 8 
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Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на 
целите на програмата 

• Изменения в геополитическата среда на сигурност, както и в съседните на 
България региони /Близък изток, Персийски залив, Югоизточна Европа, 
Черноморски регион/; 

• Възникване на кризисни ситуации в региона при осигуряването с енергия и 
енергоносители; 

• Външни конкурентни влияния, насочени против изграждането на основни 
инфраструктурни проекти, преминаващи през територията на България. 

 

Информация за наличността и качеството на данните 
Отчети за дейността на МВнР и на задграничните представителства 
Доклади на институциите на ЕС и НАТО 
 

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи) 

• Формулиране на стратегическите аспекти на националната политика по 
отношение на Югоизточна Европа и Черноморския регион в контекста на 
членството ни в НАТО и ЕС 

• Съдействие за засилено взаимодействие и сътрудничество на Европейския съюз 
и НАТО със страните от Югоизточна Европа и Черноморския регион  

• Съдействие за развитие на политиката на НАТО на “отворени врати" и за 
ефективното функциониране на новоприетите членове на Алианса – Албания и 
Хърватия, както и за отправяне на покана за членство към Република Македония 

• Участие в работата на Направляващата група в рамките на Инициативата на 
НАТО за Югоизточна Европа – SEEGROUP 

• Участие в разработването и осъществяването на инициативи на НАТО и ЕС в 
региона по въпроси, свързани със сигурността, борбата с тероризма и 
разоръжаването 

• Подкрепа за стремежите на Украйна, Грузия, Молдова, Азербайджан и Армения, 
насочени към евроатлантическа интеграция, засилване на сътрудничеството с 
НАТО и осъществяване на свързаните с това реформи 

• Подкрепа и практическо съдействие на Босна и Херцеговина,  Сърбия, Черна 
гора в ускоряване на тяхната европейска и евроатлантическа интеграция 

• Подготовка и участие в мероприятия по линия на Процеса срещи на министрите 
на отбраната от Югоизточна Европа, както и по сигурността в Черно море; 

• Координиране на членството на България в Организацията за Черноморско 
икономическо сътрудничество с партньорите от ЕС и по-специално с Румъния и 
Гърция, и засилване на българската роля в развитието и осъществяването на 
Черноморската синергия 

• Разработване и осъществяване на програма за българското Председателство на 
Черноморското икономическо сътрудничество от 1 ноември 2009 година до 30 
април 2010 година  

• Координиране на участието на България в Процеса на Дунавско сътрудничество  
• Съдействие за участието на България в международния договор за ТРАСЕКА 
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Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на Програма 8 
 

№ Програма 8 - "Насърчаване на 
стабилността и сътрудничеството в 
Югоизточна Европа и 
Черноморския регион" 

Отчет  
2008 г. 

Закон 
2009 г. 

Ревизиран 
бюджет 
2009 г. 

Разлика 
к.3-к.2 

Проект 
2010 г. 

Разлика 
к.5-к.3 

Прогноза 
2011 г. 

Разлика 
к.7-к.5 

Прогноза 
2012 г. 

Разлика 
к.9-к.7 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
І. Общо ведомствени разходи: 2 259,7 3 301,4 2 751,2 -550,2 2 581,7 -169,5 2 581,7 0,0 2 581,7 0,0
     Персонал 567,7 845,0 787,0 -58,0 735,4 -51,6 735,4 0,0 735,4 0,0

     Издръжка 1 689,5 2 456,4 1 964,2 -492,2 1 846,3 -117,9 1 846,3 0,0 1 846,3 0,0

     Капиталови разходи 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

                  

  Администрирани разходни 
параграфи 

              

ІІ. Администрирани разходни 
параграфи по бюджета  

989,6 603,5 543,1 -60,4 543,1 0,0 543,1 0,0 543,1 0,0

  1.Разходи за членски внос и участие в 
нетърговски организации и дейности 422,8 603,5 543,1 -60,4 543,1 0,0 543,1 0,0 543,1 0,0

  2.За утвърждаване на Програмата на 
Българското председателство на 
Процеса за сътрудничество в 
Югоизточна Европа за периода май 
2007 - май 2008г., съгл. ПМС 
№154/29.06.2007г. 

566,8             

                  
ІІІ. Администрирани разходни 

параграфи по други бюджети, 
фондове и сметки 

              

  1.....................................               

                  

  Общо администрирани разходи 
(ІІ.+ІІІ.): 

989,6 603,5 543,1 -60,4 543,1 0,0 543,1 0,0 543,1 0,0

                  

  Общо разходи по бюджета (І.+ІІ.): 3 249,3 3 904,9 3 294,3 -610,6 3 124,8 -169,5 3 124,8 0,0 3 124,8 0,0
                  

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 3 249,3 3 904,9 3 294,3 -610,6 3 124,8 -169,5 3 124,8 0,0 3 124,8 0,0
                  

  Численост на щатния персонал 55 55 55  55  55   55  

  Численост на извънщатния персонал               

 

Описание на администрираните параграфи по Програма 8, включително 
проектите 

• Ежегоден членски внос в Съвета за регионално сътрудничество (СРС) от 140 
хил. евро, считано от 2008 г. - Протокол №16/ Заседание на МС/17.04.2008 г. 

• Вноски в Секретариата на ЧИС: 2010 – 2012 г. по 150 хил. евро ежегодно - ПМС 
№ 548  

• Предпроектни проучвания в ЧИС в периода 2010 - 2012 г. - по 30 хил. щ.д. 
ежегодно - Протокол 11/Заседание на МС/16.03.2006 г. 

• Ежегоден членски внос от 59 700 евро в Центъра за сътрудничество по 
сигурността (RACVIAC)  

• Финансово осигуряване на българското председателство на ЧИС за 2010 г. в 
размер на 1 млн. лева чрез бюджета на Министерството на външните работи 
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V.9. Програма 9. Консулска дейност и защита на правата на 
българските граждани зад граница  
 
 

Цели на програмата 

• Ефективна защита на правата и интересите на българските граждани в чужбина 
• Предоставяне на бързи и качествени консулски услуги 
• Оказване на съдействие и помощ на изпаднали в бедствено положение в 

чужбина български граждани до тяхното завръщане в страната 
• Подготовка за присъединяване към Шенгенското пространство от 2011година 
 

 

Организационни структури, участващи в програмата 
Дирекция „Консулски отношения” 
 
102 задгранични поста с различен ранг /към 30.05.2009 г./ – 18 генерални консулства, 
81 консулски служби към посолствата, 1 дипломатическо бюро, 2 канцеларии 
 
Консултативен съвет към министъра на външните работи – Програмен съвет 9 
 
 

Отговорност за изпълнението на програмата 
Заместник-министър на външните работи   
 
 
Целеви стойности по показателите за изпълнение 

Програма 9. Консулска дейност и защита на правата на българските граждани зад граница  

 Целева стойност 

Показатели за изпълнение Мерна 
едини
ца 

Отчет 
2008г. 

2009 2010 2011 2012 

Изграждане на национален визов 
център 

Брой 1 0 0 0 0 

Снабдяване на консулските служби с 
биометрично оборудване и 
инсталиране на нова версия на 
системата за визов контрол, 
съдържаща модул за снемане и 
обработка на биометричната 
информация– цифрова снимка и 
пръстови отпечатъци за нуждите на 
БДС (във всички КС) и за визи 
(съгласувано с другите държави-
членки) 

Брой 26 32 40 12 - 

Дооборудване на национален визов 
център 

Брой 0 1 0 0 0 

Изграждане на резервен визов център Брой 0 1 0 0 0 

Откриване на нови  Брой - 2 1 3 2 
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генерални консулства/ консулства/ 
консулски служби/канцеларии 

Бурса 
Валенсия 

 

Измир 
 

Маями 
Марсилия 
Оклънд 

Ванкувър 
Монреал 

 

Приети и обработени  молби за 
издаване на визи 

Брой 682 430 700 000 600 000 600 000 600 000 

Легализация и заверка на документи, 
преводи и други книжа, приети и 
обработени молби за издаване на 
документи за самоличност  

Брой 271 772 410 000 420 000 430 000 440 000 

Приети и обработени молби за 
издаване, пресъставяне и снабдяване с 
документи за гражданско състояние и 
свидетелства за съдимост, подадени в 
задграничните представителства 

Брой 3 000 3 100 3 200 3 300 3 300 

 
 
Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигане целите на 
програмата 
 

• Развитие на вътрешнополитически процеси в държави с негативно рефлектиране 
върху правата на български граждани и на българските общности 

• Неизпълнение на международноправни задължения от чужди държави 
• Форсмажорни събития /природни бедствия, актове на тероризъм, бунтове и 

метежи  и др./ 
 

Информация за наличността и качеството на данните 
Отчетите за дейността на МВнР и на задграничните представителства 
Годишен доклад за състоянието на администрацията в МВнР по Закона за 
администрацията 

Доклади на службите на Съвета на министрите на ЕС относно степента на оборудване 
на консулските постове зад граница според Шенгенските изисквания 

 

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи) 

• Провеждане на външната политика на България в областта на консулските 
отношения и привеждане на визовите служби в задграничните представителства 
в съответствие с правото и практиката на Шенген 

• Осъществяване на консулски функции, консулско обслужване на български и 
чуждестранни физически и юридически лица 

• Правна помощ и изпълнение на съдебни поръчки по граждански и наказателни 
дела 

• Предаване на документи за екстрадиция и трансфер на осъдени лица 
• Защита на интересите на българските граждани при недееспособност; на 

малолетни и непълнолетни; на лица, поставени под запрещение; установяване на 
настойничество и попечителство 

• Помощ и съдействие в случай на арест на български гражданин 
• Оказване на съдействие на близките на починали български граждани 
• Оказване на съдействие в случай на наследяване 
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• Помощ на плавателни съдове под български флаг,  на регистрирани в Република 
България самолети и на техните екипажи 

• Подпомагане на български граждани, пребиваващи в чужбина, изпаднали в беда 
вследствие на кражби, насилие, злополуки, загуба на документи, сериозни 
заболявания и други подобни инциденти   

• Подпомагане на български граждани, жертви на трафик на хора 
• Подпомагане на български граждани, пребиваващи в чужбина, пострадали при 

възникване на кризисни ситуации или природни бедствия  
• Правна помощ и изпълнение на съдебни поръчки по граждански и наказателни 

дела 
• Методическо ръководство на работата на консулските служби към българските 

дипломатически представителства 
• Координация с компетентните ведомства и институции в страната с оглед 

провеждане на единна и законосъобразна дейност по консулските въпроси 
• Координация на процеса по назначаването и дейността на почетните консули на 

Република България 
 

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на Програма 9 
 

№ Програма 9 - "Консулска дейност и 
защита на правата на българските 
граждани зад граница" 

Отчет  
2008 г. 

Закон 
2009 г. 

Ревизиран 
бюджет 
2009 г. 

Разлика 
к.3-к.2 

Проект 
2010 г. 

Разлика 
к.5-к.3 

Прогноза 
2011 г. 

Разлика 
к.7-к.5 

Прогноза 
2012 г. 

Разлика 
к.9-к.7 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
І. Общо ведомствени разходи: 19 694,7 19 568,5 16 066,8 -3 501,7 14 315,5 -1 751,3 14 315,5 0,0 14 315,5 0,0
     Персонал 2 822,1 3 627,7 3 383,5 -244,2 3 164,6 -218,9 3 164,6 0,0 3 164,6 0,0

     Издръжка 15 647,5 14 940,8 11 863,1 -3 077,7 11 150,9 -712,2 11 150,9 0,0 11 150,9 0,0

     Капиталови разходи 1 225,1 1 000,0 820,2 -179,8  -820,2 0,0 0,0 0,0 0,0

                 

  Администрирани разходни 
параграфи 

             

ІІ. Администрирани разходни 
параграфи по бюджета  

4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  1.Заведено дело от Върховния съд на 
Ню Йорк срещу РБългария от "Зееви 
Холдингс Лимитид", съгл. писмо № 
99-00-162/13.10.2008г. На МФ 

4,6            

                 
ІІІ. Администрирани разходни 

параграфи по други бюджети, 
фондове и сметки 

             

  1.....................................              

                 

  Общо администрирани разходи 
(ІІ.+ІІІ.): 

4,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

                 

  Общо разходи по бюджета (І.+ІІ.): 19 699,3 19 568,5 16 066,8 -3 501,7 14 315,5 -1 751,3 14 315,5 0,0 14 315,5 0,0
                 

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 19 699,3 19 568,5 16 066,8 -3 501,7 14 315,5 -1 751,3 14 315,5 0,0 14 315,5 0,0
                 

  Численост на щатния персонал 259 259 259  259  259   259  

  Численост на извънщатния персонал              
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V.10. Програма 10. Утвърждаване на положителния образ на България 
 

Цели на програмата 

• Утвърждаване на новия образ на България като държава-членка на ЕС и 
подобряване на обществените нагласи в ЕС  

• Мобилизация на ресурса на международното културно сътрудничество и 
утвърждаване на неговата роля като системен елемент от публичната 
дипломация 

 

Организационни структури, участващи в програмата 
Дирекция “Информация, връзки с обществеността и европейска комуникация”,  
 
Държавен културен институт и създаденият към него Художествен съвет 
 
Задграничните представителства 
 
Съвет по европейска комуникация, председателстван от министъра на външните работи 
 
Консултативен съвет към министъра на външните работи – Програмен съвет 10 

 

Отговорност за изпълнението 
Директорът на дирекция „Информация, връзки с обществеността и европейска 
комуникация” 
 

 

Целеви стойности по показателите за изпълнение 

Програма 10. Утвърждаване на положителния образ на България 

 Целева стойност 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

Отчет 
2008г. 

2009 2010 2011 2012 

Осъществени проекти/инициативи по 
Комуникационната стратегия на България за ЕС Брой 158 140 145 145 145 

Участие в културни проекти в чужбина – подкрепа 
за участието на български артисти и организации в 
съвместни проекти 

Брой 16 15 15 15 15 

Реализирани проекти/инициативи на Държавния 
културен институт със задграничните мисии  Брой 75 60 70 70 70 

Информационни дейности и продукти, насочени 
към основните партньори 

 
Брой 

20 
 
5 

 
5 

 
5 

 
5 
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Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на 
целите на програмата 
Позитивни въздействия 

• Повишен интерес към България като държава-членка на ЕС, участваща в 
процеса на изработване на политики и вземане на решения в Съюза 

• Успешно изпълнение на европейските програми в областта на културата и 
тематично разширяване на подкрепяните от ЕС проекти, в които България като 
новоприета страна-членка на ЕС може да участва 

 
Негативни въздействия 

• Вътрешнополитически националистически или популистки събития в отделни 
държави, визиращи България в негативна светлина  

 

Информация за наличността и качеството на данните 
Отчетите за дейността на Министерството на външните работи и на задграничните 
представителства 
Отчет за изпълнението на годишната работна програма от Международния план на 
Комуникационната стратегия 
Отчет за дейността на Държавния културен институт 
Публикувани резултати от изследвания на Евробарометър  
 
 

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи) 
 

• Подготовка и осъществяване на дългосрочната медийна и информационна 
политика на Министерството на външните работи, публичните изяви на 
министъра и членовете на политическия кабинет 

• Подготовка и провеждане на информационни кампании по приоритетите на 
българската външна политика 

• Осъществяване на официалната акредитация на постоянно и временно 
пребиваващите в страната чуждестранни кореспонденти 

• Координация на дейността на пресаташетата и пресслужбите в задграничните 
представителства 

• Поддържане на страницата на Министерството на външните работи в Интернет  
• Координация на дейностите на задграничните представителства по 

осъществяването на Комуникационната стратегия на България за ЕС 
• Формулиране на политиката на Министерството на външните работи в областта 

на международното научно, културно и образователно сътрудничество  
• Поддържане, опазване и разширяване на фонда от паметници на културата и 

предмети с художествена стойност към Министерството на външните работи 
• Разпространение на българското духовно и културно-историческо наследство и 

паметници в чужбина чрез организиране и провеждане на прояви за представяне 
на национални културни ценности от фонда на Министерството на външните 
работи в задграничните представителства  

• Сътрудничество и обмен с музеи, художествени галерии, музейни сбирки и 
други културни институции и с граждани в страната и в чужбина 
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Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на Програма 10 

 
№ 

Програма 10 - "Утвърждаване на 
положителния образ на България " 

Отчет  
2008 г. 

Закон 
2009 г. 

Ревизиран 
бюджет 
2009 г. 

Разлика 
к.3-к.2 

Проект 
2010 г. 

Разлика 
к.5-к.3 

Прогноза 
2011 г. 

Разлика 
к.7-к.5 

Прогноза 
2012 г. 

Разлика 
к.9-к.7 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
І. Общо ведомствени разходи: 2 064,6 1 157,1 976,4 -180,7 919,1 -57,3 919,1 0,0 919,1 0,0
     Персонал 361,0 471,9 441,1 -30,8 427,3 -13,8 427,3 0,0 427,3 0,0

     Издръжка 1 684,5 660,2 512,8 -147,4 469,3 -43,5 469,3 0,0 469,3 0,0

     Капиталови разходи 19,1 25,0 22,5 -2,5 22,5 0,0 22,5 0,0 22,5 0,0

                  

  Администрирани разходни 
параграфи 

              

ІІ. Администрирани разходни 
параграфи по бюджета  

52,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  1.Национална програма за 
отбелязване на 100-годишнината от 
независимостта на България, съгл. 
ПМС №209/27.08.2008г. 

52,4             

                  
ІІІ. Администрирани разходни 

параграфи по други бюджети, 
фондове и сметки 

              

  1.....................................               
                  

  Общо администрирани разходи 
(ІІ.+ІІІ.): 

52,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

                  

  Общо разходи по бюджета (І.+ІІ.): 2 117,0 1 157,1 976,4 -180,7 919,1 -57,3 919,1 0,0 919,1 0,0
                  

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 2 117,0 1 157,1 976,4 -180,7 919,1 -57,3 919,1 0,0 919,1 0,0
                  

  Численост на щатния персонал 37 37 37  37  37   37  

  Численост на извънщатния персонал               

 
 
 
 
V.11. Програма 11. Координация и развитие на  дипломатическата 
служба 
 
 
Цели на програмата 

• Ефективно и координирано провеждане на външнополитическата дейност в 
изпълнение на стратегическите цели и приоритети от Програмната декларация 
за приоритетите на Правителството на европейското развитие на България и 
“Програмата за европейско развитие на България на ПП ГЕРБ”. 

• Поддържане и усъвършенстване на системата за подбор, експертна подготовка и 
развитие на човешките ресурси в дипломатическата служба 

 



 76

 
Организационни структури, участващи в Програма 11 
 
Политически кабинет, Постоянен секретар, Дипломатически институт, Служба на 
говорителя, дирекции „Човешки ресурси”, „Координация и планиране”, „Държавен 
протокол” 
 
Задграничните представителства 
 
Консултативен съвет към министъра на външните работи – Програмен съвет 11 
 
 
Отговорност за изпълнение на програмата 
 
Постоянният секретар на МВнР 
 
 
Целеви стойности по показателите за изпълнение 
Програма 11. Координация и развитие на  дипломатическата служба 

  Целева стойност 

Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

Отчет 
2008г. 

2009 2010 2011 2012 

Съотношение дипломатически служители/общ 
щат към 31 декември 

% 28 32 36 36 36 

Аташирани служители на МВнР на работа в 
структурите на ЕС 

Брой 3 4 4 4 4 

Изготвени документи, планиращи и отчитащи 
цялостната дейност на МВнР 

Брой 6 7 7 7 7 

Изготвени дългосрочни външнополитически 
концепции/стратегии по държави, по региони 
или по политики  

Брой 1 4 4 4 4 

Служители от МВнР, обучавани в програми на 
Дипломатическия институт 

Брой 77 80 80 90 90 

Обучени чуждестранни дипломати в 
Дипломатическия институт 

Брой 33 35 35 40 40 

Служители от Дипломатическата служба,  
преминали чуждоезиково обучение 

Брой 160 300 350 350 350 

Държавни служители с владеене най-малко на 
един чужд език /чл. 27 от ЗДиплС/ 

% 
 

88 90 
 

100 
 

100 
 

100 

Работници и служители с ползване най-малко на 
един чужд език /чл. 27 ал. 3 от ЗДиплС/ 

% 60 80 100 100 100 

Подготвени национални и международни 
конференции у нас по основни 
външнополитически теми 

Брой 
/участници 

3 
500 

3 
350 

3 
350 

3 
350 

3 
350 
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Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на 
целите на програмата 

• Задълбочаване на световната икономическа и финансова криза и нейното 
влияние върху икономическата ситуация в страната 

• Евентуално възникване на нова енергийна криза аналогична на тази през зимата 
на 2009 г. 

• Трудности по линия на ратифицирането и влизането в сила на Лисабонския 
договор  

• Евентуално разрастване на масови епидемии и други природни бедствия 
• Усложняване на криминогенната обстановка в страната 
• Възникване на напрежения в района на Западните Балкани / евентуално 

свързани с Косово/ 
• Други непредвидени рискови ситуации от вътрешен и международен характер 

 

Информация за наличността и качеството на данните 
Отчет за изпълнението на Програмния бюджет на МВнР - по Закона за държавния 
бюджет 

Годишен доклад за състоянието на администрацията в МВнР - по Закона за 
администрацията 

Докладите на дирекция „Вътрешен одит” и на Инспектората на МВнР 

 
Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи) 

• Формулиране и разработване на конкретни политически решения за 
осъществяване на външнополитическата програма на правителството, както и 
при представянето й пред обществото 

• Разработване на външнополитически планове и концепции за изпълнение на 
стратегическите цели и приоритети на Правителствената програма, 
координиране с националните стратегии и концепции, с общите стратегии и 
политики на ЕС и НАТО 

• Разработване на общите политически параметри на осъществяваните от МВнР 
политики и програми в контекста на програмното бюджетиране и в условията на 
ограничаване на бюджетните средства 

• Ръководство и контрол върху дейността на звената в дипломатическата служба 
• Разработване и публично изразяване на позициите на Република България по 

външната политика на страната и по международни въпроси  
• Съставяне и координиране на общата програма на официалните посещения у нас 

и в чужбина на равнище Президент на Република България, председател на 
Народното събрание, министър-председател и министър на външните работи 

• Осигуряване на подготовката и провеждането на официални празници и 
церемонии с участието на Президента на Република България, председателя на 
Народното събрание, министър-председателя и министъра на външните работи 
на територията на страната 

• Подбор, квалификация и атестиране на служителите в дипломатическата служба 
• Обучeние и изследвания  от Дипломатическия институт 
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Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на Програма 11 
 

№ Програма 11 - "Координация и 
развитие на Дипломатическата 
служба" 

Отчет  
2008 г. 

Закон 
2009 г. 

Ревизиран 
бюджет 
2009 г. 

Разлика 
к.3-к.2 

Проект 
2010 г. 

Разлика 
к.5-к.3 

Прогноза 
2011 г. 

Разлика 
к.7-к.5 

Прогноза 
2012 г. 

Разлика 
к.9-к.7 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
І. Общо ведомствени разходи: 4 864,5 6 101,8 5 421,6 -680,2 5 245,7 -175,9 5 245,7 0,0 5 245,7 0,0
     Персонал 2 535,7 3 094,2 2 893,5 -200,7 2 892,0 -1,5 2 892,0 0,0 2 892,0 0,0

     Издръжка 2 258,4 3 007,6 2 528,1 -479,5 2 353,7 -174,4 2 353,7 0,0 2 353,7 0,0

     Капиталови разходи 70,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

                  

  Администрирани разходни 
параграфи 

              

ІІ. Администрирани разходни 
параграфи по бюджета  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  1....................................               
                  
ІІІ. Администрирани разходни 

параграфи по други бюджети, 
фондове и сметки 

              

  1.....................................               

                  

  Общо администрирани разходи 
(ІІ.+ІІІ.): 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

                  

  Общо разходи по бюджета (І.+ІІ.): 4 864,5 6 101,8 5 421,6 -680,2 5 245,7 -175,9 5 245,7 0,0 5 245,7 0,0
                  

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 4 864,5 6 101,8 5 421,6 -680,2 5 245,7 -175,9 5 245,7 0,0 5 245,7 0,0
                  

  Численост на щатния персонал 254 254 254  254  254   254  

  Численост на извънщатния персонал               

 
 

V.12. Програма 12. Сигурност, информационно-комуникационна среда и 
задгранични държавни имоти  

Цели на програмата 

• Изграждане, поддържане и развитие на системите за сигурност и на  
информационни системи, осигуряване на ефективната и сигурна 
информационно-комуникационна среда за дейността на дипломатическата 
служба 

• Изграждане и поддържане на технологическа среда за изпълнение на 
националните стратегии за информационно общество, електронно управление и 
електронно правителство 

• Ефективно и ефикасно управление и поддържане на задграничните недвижими 
имоти - държавна собственост  

 
• Изготвяне на технически паспорти на строежите и адаптиране на консулските 

служби към изискванията на Шенгенското пространство  
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Организационни структури, участващи в Програма 12 
Дирекции “Защита на дейността и информацията”, „Имоти извън страната” и 
„Международно право” 
115-те задгранични представителства  
Междуведомствена комисия за държавните имоти извън страната по чл. 99 от 
Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост 
Консултативен съвет към министъра на външните работи – Програмен съвет 12 
Консултативен съвет по международноправните въпроси  
 

Отговорност за изпълнението на Програма 12 
Административният секретар на МВнР 
 
Целеви стойности по показателите за изпълнение 

Програма 12. Сигурност, информационно-комуникационна среда и задгранични държавни имоти 

 Целева стойност 

Показатели за 
изпълнение 

Мерна 
единица 

Отчет 2008г. 2009 2010 2011 2012 

Подменени компютърни 
конфигурации в ЦУ и 
задграничните 
представителства 

Брой 40 компютърни 
конфигурации в ЦУ 
200 компютърни 
конфигурации в 
задграничните 
представителства 
15 преносими компютъра 
50 лазерни принтера 
10 мрежови принтера 
15 сървъра 
Общ брой подменени 
компютърна техника и 
периферни устройства - 330 

280 300 320 310 

 Изградени 
(модернизирани) 
компютърни мрежи в ЦУ 
и задграничните 
представителства 

Брой 
/Потребители 

Изградени и модернизирани 
10 мрежи в задграничните 
представителства за 90 
потребители 
Осигуряване на поддръжка на 
локалната компютърна мрежа 
на ЦУ на МВнР за 800 
потребителя 

20/300 25/400 30/500 20/300 

Изградени 
(модернизирани) 
системи за сигурност в 
ЦУ и задграничните 
представителства 

Брой Изграждане на системи за 
видеонаблюдение в 
задгранични 
представителства – 10 
Изградени системи за 
Сигнално-охранителна 
техника в задгранични 
представителства – 10 
Изградени/модернизирани 
системи за 
пожароизвестяване в 
задгранични 
представителства  - 4 
Осъществен контрол по 
линия на сигурността в 
задгранични 
представителства – 20 
Монтаж и въвеждане в 
експлоатация на съоръжения 
за физическа сигурност в 
задгранични 
представителства – 10 
Общо: 54 

60 60 60 60 
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Поддръжка и ремонт на 
системи за сигурност в ЦУ на 
МВнР и задграничните 
представителства 
(видеоонаблюдение, контрол 
на достъпа, охранителна 
техника, пропускателен 
режим, пожароизвестяване и 
др. спомагателни 
съоръжения) 

Създадени регистратури/  
пунктове/ звена за 
класифицирана 
информация в ЦУ и 
задграничните 
представителства 

Брой Разкрита е регистратура за 
класифицирана информация 
АТОМАЛ на НАТО в ЦУ на 
МВнР и Делегацията на Р 
България в НАТО в процес на 
сертифициране от ДКСИ. 
В ход е осъществяването на 
проект  по осигуряването на 
обмен на класифицирана 
информация на ниво до "За 
служебно ползване" м/у ЦУ 
на МВнР и задграничните 
представителства на Р 
България с 20 задгранични 
представителства 

25 25 10 12 

Изградени 
(модернизирани) 
биометрични работни 
места в консулските 
служби според 
изискванията на ЕС 

Брой Извършени преустройства на 
консулски служби в 
съответствие с изискванията 
на ЕС – 9 (Ниш, Белград, 
Тбилиси, Скопие, Загреб, 
Истанбул,Одеса, Анкара, 
Кишинев, Тирана) 
Монтаж на съоръжения и 
технически устройства за 
биометрични работни места в 
консулските служби – 10 
Изграждане на работни места 
в консулските служби за 
обслужване на български и 
чужди граждани – 23 
Изградени общо работни 
места в консулските служби - 
33 

25 30 20 25 

Изградени 
(модернизирани) 
телефонни мрежи 

Брой 
/Потребители 

Модернизирани телефонни 
мрежи в Централно 
управление на МВнР и 6 
задгранични 
представителства  
Подмяна на 5 телефонни 
централи в задгранични 
представителства 
Осигуряване на поддръжка на 
телефонната мрежа в ЦУ на 
МВнР за над 1000 
потребителя 

30/500 35/600 40/700 30/500 

Въведени в експлоатация 
нови програмни 
продукти и 
информационни системи 

Брой 
/Потребители 

Въведени в експлоатация 
нови програмни продукти – 
операционни системи, офис 
приложения, приложен 
софтуер, софтуер за 
архивиране и възстановяване 
на данни, бази данни, 
софтуерни приложения за 
защита на компютърни мрежи 
– 30 за над 1000 потребителя 
Общо 30/1000 

15/600 20/800 20/800 15/600 

Задгранични държавни 
имоти, управлявани от 
МВнР /в съответствие с 
регистъра/ 

Брой Изпълнението е в 
съответствие с 
предвиденото – 220 

221 223 225 225 

Придобиване на сгради 
за нуждите на 
задграничните мисии 

Брой/лева Придобит е нов имот за 
нуждите на задграничното 
представителство на 

3 бр. 
12,5 
млн 

4бр. 
20,8 
млн. 

4 бр. 
22,0 
млн. 

3 бр. 
12,5 
млн 
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Република България в  
Триполи, Либия.  
Общо1 бр. на стойност 
1787 490лв. 
Нает имот за нуждите на 
новооткритото консулство на 
Република България във  
Валенсия, Испания. 

 
Продажби на недвижими 
имоти, които не се 
ползват по 
предназначение за 
нуждите на 
задграничните 
представителства 

Брой /лева 
 

- 2 бр. 
12 
млн. 

4 бр. 
15 
млн. 

3 бр. 
10 
млн. 

2 бр. 
12 
млн. 

Обезпечаване на поети 
ангажименти по силата 
на двустранни 
международни договори 

Брой/лева - 3 бр. 
8 млн. 

3 бр. 
8,1 
млн. 

2 бр. 
3,9 
млн. 

3 бр. 
8 млн. 

Обезпечаване на 
ангажименти, уреждащи 
вещни права 

Лева - 0,500 
млн. 

0,600 
млн. 

0,500 
млн. 

0,500 
млн. 

Информационна база 
данни за 
договорноправната база 
на Република България  

Брой 
/Потребители/
Лева 

- 1/10/ 
10000 

      1/20/
15000 

     1/30/
20000 

     1/50/
25000 

Поддръжка и основен 
ремонт на собствен 
сграден фонд извън 
страната 

Брой/ лв. 
 

Възложени и изпълнени освен 
предвидените за 2008г. и 
допълнителни строително - 
ремонтни и строително – 
монтажни работи, поради 
спешна необходимост и за 
предотвратяване на аварийни 
ситуации в: Лондон, Мадрид, 
Рим, Виена, Прага, Варшава, 
Стокхолм, Женева, Берн, 
Хага, Копенхаген, Дъблин, 
Киев, ГК Одеса, Атина, 
Анкара, Букурещ, Белград, 
Истанбул, Никозия, Токио, 
Пекин, Пном Пен, Делхи, 
Техеран, Пхенян, Исламабад, 
Алжир, Тунис, Отава, ПП Ню 
Йорк и ГК Ню Йорк, 
Вашингтон, Сантяго, 
Бразилия.  
Общо основни ремонти за 
2008г. – 34 на стойност 9, 
720 млн. лв. 

35 бр. 
15, 
672 
млн. 

25бр. 
21,026 
млн.  

23бр. 
8,909 
млн. 

35 бр. 
15, 
672 
млн. 

Инвестиции и ново 
строителство 

Брой/ 
 Млн. лв.  
 

Придобит е нов имот за 
нуждите на задграничното 
представителство на 
Република България в  
Триполи, Либия.  
Общо1 бр. на стойност 
1787 490лв. 

1бр. 
      2,5 

1бр. 
2,8  

1бр. 
1,3 

1бр. 
      2,5 

Изготвяне на технически 
паспорти на строежите 
зад граница по Наредба 
№ 5 – предвидени 
средства 

Лева - 1,600 
млн. 

1,950 
млн. 

1,750 
млн. 

1,600 
млн. 

Преглед и оценка на 
задграничния сграден 
фонд и обезпечаване на 
необходимите 
строително-ремонтни 
дейности за адаптиране 

Лева - 3, 4 
млн. 

3,1 
млн. 

3,3 
млн. 

3, 4 
млн. 
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към изискванията на  
Шенгенското 
споразумение към 
средата на 2009 г . -
средства за изпълнение 
на ремонтни дейности от 
фирми и служители на 
МВнР 

 

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на 
целите на програмата 

• Промяна на стандарти и изисквания по отношение на степените на секретност,  
техническата, физическата и информационната защита 

• Ефективност на междуведомственото съгласуване и съвместната работа с 
други ведомства – Министерство на вътрешните работи, Държавна комисия по 
сигурността на информацията, Държавна агенция Национална сигурност 

• Изисквания на ЕС по отношение на консулската дейност за осигуряване на 
техническите изисквания за присъединяване към Шенгенското споразумение 

• Неадекватно финансиране на действия по разпореждане, управление и 
стопанисване на имотите извън страната 

• Неспазване на срокове и неточно изпълнение по вече сключени договори от 
страна на изпълнителя 

• Невъзможност за контрол на сроковете и точното им определяне по отношение 
възлагането на обществени поръчки 

• Проблеми, свързани с колизии с правото по местонахождението на даден имот 
• Непредвидими промени в пазара на недвижимите имоти, както в локален 

аспект - по местонахождението на имотите, така и в глобалната конюнктура 
• Форсмажорни обстоятелства 

 
 

Информация за наличността и качеството на данните 
Отчет за изпълнението на Програмния бюджет на МВнР по Закона за държавния 
бюджет 

Отчетите за дейността на задграничните представителства 
 

 

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи) 

• Изграждане и развитие на системи за сигурност и на информационни системи 
в  Министерството на външните работи и в задграничните представителства 

• Изграждане, поддръжка и администриране на компютърните мрежи в 
Министерството на външните работи и в задграничните представителства 

• Осигуряване на условия за документална, физическа и информационна 
сигурност и ефективна технологична използваемост в Министерството на 
външните работи и в задграничните представителства 

• Обмен на данни с комуникационно-информационните системи на Европейския 
съюз (CORTESY, ESDP-Net, EXTRANET и други) 
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• Разпространение на информацията от точките на представяне  на 
комуникационно-информационните системи на Европейския съюз  в столицата 
до задгранични представителства и други държавни институции 

• Прилагане изискванията на ЕС по отношение на консулската дейност за 
осигуряване на техническите изисквания за присъединяване към Шенгенското 
споразумение 

• Пренос на дипломатическа поща съгласно Виенската конвенция за 
дипломатическите отношения  

• Поддържане на имотите - държавна собственост извън страната, предоставени 
за управление на Министерството на външните работи 

• База данни за имотите - държавна собственост извън страната, предоставени за 
управление на Министерството на външните работи 

• Доизграждане, усъвършенстване и поддръжка на електронна база данни за 
договорноправната база на Република България 

• Осъществяване на депозитарни функции по отношение на международните 
договори. 

 

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на Програма 12 

 
№ Програма 12 - "Сигурност, 

информационно-комуникационна 
среда и задгранични държавни 
имоти" 

Отчет  
2008 г. 

Закон 
2009 г. 

Ревизиран 
бюджет 
2009 г. 

Разлика 
к.3-к.2 

Проект 
2010 г. 

Разлика 
к.5-к.3 

Прогноза 
2011 г. 

Разлика 
к.7-к.5 

Прогноза 
2012 г. 

Разлика 
к.9-к.7 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
І. Общо ведомствени разходи: 6 858,7 20 015,6 13 209,1 -6 806,5 6 448,2 -6 760,9 6 448,2 0,0 6 448,2 0,0
     Персонал 1 682,1 2 811,9 2 414,6 -397,3 2 130,6 -284,0 2 130,6 0,0 2 130,6 0,0

     Издръжка 2 909,9 4 356,0 3 006,5 -1 349,5 2 826,3 -180,2 2 826,3 0,0 2 826,3 0,0

     Капиталови разходи 2 266,7 12 847,7 7 788,0 -5 059,7 1 491,3 -6 296,7 1 491,3 0,0 1 491,3 0,0

                 

  Администрирани разходни 
параграфи 

             

ІІ. Администрирани разходни 
параграфи по бюджета  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  1....................................              
                 
ІІІ. Администрирани разходни 

параграфи по други бюджети, 
фондове и сметки 

             

  1.....................................              

                 

  Общо администрирани разходи 
(ІІ.+ІІІ.): 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

                 

  Общо разходи по бюджета (І.+ІІ.): 6 858,7 20 015,6 13 209,1 -6 806,5 6 448,2 -6 760,9 6 448,2 0,0 6 448,2 0,0
                 

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 6 858,7 20 015,6 13 209,1 -6 806,5 6 448,2 -6 760,9 6 448,2 0,0 6 448,2 0,0
                 

  Численост на щатния персонал 183 183 183  183  183   183  

  Численост на извънщатния персонал              
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V.13. Програма 13. Администрация 
 
 

Цели на програмата 

• Оптимизиране на вътрешноведомствената и междуведомствената 
административна комуникация 

• Ефективно и ефикасно използване на бюджетните средства за материално-
техническото осигуряване на Министерството на външните работи 

• Ефикасен и ефективен контрол върху изразходването на публични средства  
• Повишаване качеството на информационното обслужване на служителите на 

министерството и на гражданите, ползващи архивния и библиотечния фонд на 
министерството 

• Повишаване качеството на административното обслужване на граждани и 
фирми на принципа “едно гише” 

 
 

Организационни структури, участващи в програмата 
Дирекции „Финансово-стопански дейности, “Управление на собствеността”, 
“Канцелария и архив”, “Правна”, „Вътрешен одит”, Инспекторат 
 
Консултативен съвет към министъра на външните работи – Програмен съвет 13 
 
 
Отговорност за изпълнението на Програма 13 
 
Административният секретар на Министерството на външните работи 
 
 
 

Целеви стойности по показателите за изпълнение 
Програма 13. Администрация 

Целева стойност Показатели за изпълнение Мерна 
единица 

Отчет 
2008г. 

2009 2010 2011 2012 

Регистрирани документи в Централната 
регистратура към дирекция „КА”1 

Брой 53000 60000 
 

65000 65000 65000 

Обработени архивни единици в 
дирекция „КА”1 

Брой 13658 10 000 10 000 10 000 10 000 

Сканирани документи с цел 
оптимизиране на 
вътрешноведомствената и 
междуведомствената административна 
комуникация 

Брой - 400 1000 2000 3000 

Сканирани документи с цел създаване 
на застрахователен фонд на архивните 
документи в МВнР. 

Брой - 200 600 1000 2000 

Обучени служители за работа с 
автоматизираната деловодна система 

Брой 50 50 50 50 50 
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Оказана методическа помощ в 
деловодната дейност и формирането на 
архивния фонд в задграничните 
представителства на Република 
България 

Брой 
мисии 

16 12 12 12 12 

Участие в двустранни и многостранни 
срещи извън страната в областта на 
архивистиката 

Брой - 2 4 5 6 

Предоставен достъп на граждани до 
архивния и библиотечния фонд на 
МВнР 

Брой  72 150 150 150 150 

Постъпили заявления за 
административни услуги чрез Приемна 
на МВнР 

Брой 2463 2500 2 500 2 500 2 500 

Одитни ангажименти за даване на 
увереност /ОАУ/ Брой 11 16 

 
18 

 
20 30 

Одитни ангажименти за консултиране 
/ОАК/ Брой 3 1 5 5 6 

Брой човекодни за обучения /общо 
одиторите в Д ВО/ Брой 107 140 180 200 230 

 
1 Забележка: В Министерството на външните работи има самостоятелни деловодства в дирекции „КО”, „ЧР”, „ФСД”, в 
Инспекторат,в отдел  „Секретариат на НК за ЮНЕСКО и МНКС”, както и в Дипломатическия институт  и в Държавния 
културен институт, които също регистрират и обработват документи. 

 

 

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на 
целите на програмата 

• Промени в нормативната уредба, въвеждащи нови задължителни дейности, 
които не са осигурени с човешки и финансови ресурси 

• Промяна в състава /цялостно или частично/ на висшето и оперативно 
ръководство на министерството 

• Промяна в организационната структура на министерството 
 

Информация за наличността и качеството на данните 
Отчет за изпълнението на Програмния бюджет на МВнР по Закона за държавния 
бюджет 

Годишен доклад за състоянието на администрацията в Министерството на външните 
работи по Закона за администрацията 

Докладите на дирекция „Вътрешен одит” 

 

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи):  

• Координация на подготовката и представянето на документите за участието на 
министъра на външните работи в заседанията на Министерския съвет 

• Процесуално представителство пред съдилищата и други юрисдикции по дела, 
по които страна е Министерството на външните работи 
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• Преценка на съответствието на дейностите със законодателството, вътрешните 
актове и договори съгласно Закона за дипломатическата служба и 
Устройствения правилник на Министерството на външните работи 

• Организация, ръководство и осъществяване на финансово-счетоводната и 
материалната отчетност в системата на Министерството на външните работи 

• Административен контрол върху дейността на министерството и на 
второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, осъществяван от 
Инспекторат съгласно чл. 46 от Закона за администрацията 

• Административно обслужване на граждани по въпроси от трудово-правен 
характер 

• Осъществяване на административна дейност, произтичаща от задълженията на 
министерството към други субекти на държавната администрация 

• Организация, автоматизиране и усъвършенстване на документооборота в 
Министерството на външните работи, включително и по Наредбата за 
вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в 
администрациите, приета с Постановление № 101 на Министерския съвет от 17 
май 2008 г. 

• Оптимизация на работата с текущата и архивна документация на Централното 
управление на МВнР и задграничните представителства на Република България 

• Научно-техническа обработка на архивните документи и усъвършенстване на 
научно-справочния апарат към тях 

• Използване, популяризиране и предоставяне на Интернет-достъп до архивния 
фонд на МВнР 

• Международно двустранно и многостранно сътрудничество в областта на 
архивите 

• Обслужване на граждани с архивна информация 
• Контрол и методическо подпомагане на работата с текущите и архивните 

документи на задграничните представителства, съгласно Закона за Националния 
архивен фонд 

• Информационно обслужване на Централно управление на Министерството на 
външните работи и задграничните представителства с печатни издания 

• Подобряване на административното обслужване на принципа “едно гише”, 
осъществявано от “Приемна на Министерството на външните работи” 

• Използване, популяризиране и предоставяне на Интернет-достъп до архивния 
фонд на Министерството на външните работи 

• Създаване и поддържане на застрахователен фонд на архивните документи в 
Министерството на външните работи 

• Съхранение, реставрация и консервация на архивния фонд на Министерството 
на външните работи 

• Изготвяне на проекти на договори, по които страна е Министерството на 
външните работи 

• Предварителен контрол по Закона за финансово управление и контрол в 
публичния сектор   

• Превенция, разкриване, предотвратяване, борба и противодействие на 
корупцията в Министерството на външните работи 

• Дейност по изпълнение на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт 
на интереси – разглеждане на постъпили сигнали за „конфликт на интереси” и 
даване на предложения и становища за отстраняването им 
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• Изготвяне на бюджетни прогнози и на бюджета на Министерството на външните 
работи, координиране и анализиране на изпълнението на планираните бюджетни 
приходи, разходи и финансиране в системата на МВнР 

• Контролиране  изпълнението на утвърдените разчети за финансиране на 
капиталовите разходи на основата на поименни списъци за основен ремонт и за 
придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи 

• Изготвяне на указания за методическо ръководство на бюджетната дисциплина, 
финансово-счетоводната дейност и материалната отчетност на второстепенните 
разпоредители с бюджетни кредити 

• Дейности по управлението от Министерството на външните работи на имоти и 
движими вещи - държавна собственост, на територията на Република България 

• Дейности по изпълнение на Закона за обществените поръчки – планиране на 
обществени поръчки, подготовка и провеждане на процедурите за възлагане на 
обществени поръчки, завеждане и съхраняване на досиетата на процедурите, 
отчитане и контрол на изпълнението на сключените договори; методически 
указания до задграничните представителства  за  обществени поръчки за 
покупка на дълготрайни материални активи и за осъществяване на основни 
ремонти 

• Материално - техническо осигуряване  на представителните функции на 
министерството и на задграничните представителства 

• Застраховане на сгради и дълготрайни материални активи в задграничните 
представителства на Република България в чужбина 

• Застраховане на сгради, стопански инвентар и превозни средства в Република 
България 

• Застраховане на краткосрочно командированите служители 
• Разширяване и поддържане на актуална база данни за заявените и разрешени 

капиталови разходи за  Министерството на външните работи 
• Други неупоменати дейности по материално-техническото осигуряване на 

Министерството на външните работи и провеждане на процедурите за 
обществени поръчки 

• Застраховане на управляваната от Министерството на външните работи 
държавната собственост в страната 

• Вътрешен одит по Закона за вътрешния одит в публичния сектор - дейността по 
извършване на вътрешен одите за периода 2010 - 2012 г. ще бъде насочена към 
процеса по управление на риска, контрол и управление в системата на 
Министерството на външните работи, изграден от ръководството, към  неговото 
адекватно функциониране по начин, който да гарантира, че: 
• рисковете се управляват по подходящ начин 
• отделните управленски групи си взаимодействат, когато това е 

необходимо 
• значимата финансова, управленска и оперативна информация е точна, 

надеждна и навременна 
• служителите спазват политиките, стандартите, процедурите и 

приложимите закони и разпоредби 
• ресурсите се придобиват икономично, използват се ефикасно и са 

адекватно защитени 
• програмите и плановете се изпълняват, а целите се постигат 
• в системата на министерството се насърчава качеството и непрекъснатото 

усъвършенстване на контролните процеси 
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• значимите въпроси, свързани със законодателството и регулаторните 
изисквания, които засягат министерството, се проследяват и се 
предприемат съответните действия 

 

Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на Програма 13 
 

№ 
Програма 13 - "Администрация " Отчет  

2008 г. 
Закон 
2009 г. 

Ревизиран 
бюджет 
2009 г. 

Разлика 
к.3-к.2 

Проект 
2010 г. 

Разлика 
к.5-к.3 

Прогноза 
2011 г. 

Разлика 
к.7-к.5 

Прогноза 
2012 г. 

Разлика 
к.9-к.7 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
І. Общо ведомствени разходи: 13 185,0 19 673,2 10 426,5 -9 246,7 9 066,5 -1 360,0 9 066,5 0,0 9 066,5 0,0
     Персонал 2 384,4 4 415,6 3 876,5 -539,1 3 727,9 -148,6 3 727,9 0,0 3 727,9 0,0

     Издръжка 8 633,4 11 132,6 5 466,8 -5 665,8 5 138,6 -328,2 5 138,6 0,0 5 138,6 0,0

     Капиталови разходи 2 167,2 4 125,0 1 083,2 -3 041,8 200,0 -883,2 200,0 0,0 200,0 0,0

                 

  Администрирани разходни 
параграфи 

             

ІІ. Администрирани разходни 
параграфи по бюджета  

13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

  1.Програми за временна заетост - в 
изпълнение на чл.27, ал.1 и ал.2 от 
ПМС №/01.02.2008г. 

13,0            

                 
ІІІ. Администрирани разходни 

параграфи по други бюджети, 
фондове и сметки 

             

  1.....................................              

                 

  Общо администрирани разходи 
(ІІ.+ІІІ.): 

13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

                 

  Общо разходи по бюджета (І.+ІІ.): 13 198,0 19 673,2 10 426,5 -9 246,7 9 066,5 -1 360,0 9 066,5 0,0 9 066,5 0,0
                 

  Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.): 13 198,0 19 673,2 10 426,5 -9 246,7 9 066,5 -1 360,0 9 066,5 0,0 9 066,5 0,0
                 

  Численост на щатния персонал 320 320 320  320  320   320  

  Численост на извънщатния персонал              

 
 
 


