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ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ 
ИНСТИТУЦИИ ПО РАБОТНАТА ПРОГРАМА ЗА 2006 Г. НА 

КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ 
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ  
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І. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ В НАЦИОНАЛЕН ПЛАН 
 
№ Наименование на 

проекта 
Цел и 

приоритет 
от Работна 
програма 

2006 

Резултати от изпълнени дейности по проекта Отговорна 
институция 

Бюджет 
(лева) 

Изпълнение 
на бюджета 

1. 06-01-01 “Защита на 
правата на 
гражданите чрез 
институцията на 
Омбудсмана. 
Европейски стандарти 
на добра 
администрация и 
взаимоотношения 
между гражданите и 
институциите” 

 

2.1 1.Изработен информационен видеоклип – декември 2006 г. 
2. Изработен, поддържан и популяризиран Интернет сайт на 
Омбудсмана 
3. Изработен и отпечатан наръчник на гражданина – 5000 бр. 
4. Радиодневник на омбудсмана - 15 радиопредавания, октомври 
– декември 2006  
5. Рубрика в национален ежедневник – 10 публикации 
6. Проведени 10 работни срещи с представители на институциите 
за изработване на правила на взаимодействие с омбудсмана 
7. Проведена конференция с участието на Европейския 
омбудсман и омбудсмани на евопейски страни – 26-29 ноември 
2006 г. 
8. Проведен  семинар с медиите за учредяване на Медиен съвет 
към Омбудсмана - 21.12.2006г 
9. Проведении 6 семинара в районите за планиране с НПО, 
медии, местни институции 

Омбудсман на 
Република 
България 

46 500 46 500 

2. 06-01-02 “Кампания за 
борба с  различните 
прояви на корупция в 
обществото и 
държавата”  
 

2.1 1. Изработени рекламно-информационни съоръжения 
/билбордове и винили/ и монтирани на стратегически места  - на 
входовете и изходите на големите градове и главните пътни 
артерии на страната. 
2. Изготвени и разпространени дипляни, апелиращи към 
гражданите да подават сигнали, ако са жертва или свидетели на 
корупционно поведение. Дипляните съдържат “горещия телефон” 
и Интернет-адресите за сигнали. Разпространени са в цялата 
страна, във всички РДВР-та, общини, приемни за граждани, ГКПП-
та, навсякъде където  се събират много хора..Тираж 1млн.300 бр. 
3. Изработен видео-клип , съдържащ “горещия телефон” за 
корупция /982 22 22 / и Интернет адреси за сигнали за 
корупционно поведение. Стартиране на клипа: 30 юни 2006 г. (с 
медийни партньорства –  БНТ, бТВ и Нова телевизия, и с Клуб 
“Журналисти срещу корупцията” ); 
4.  Проведен семинар с говорителите на МВР и представители на 
Клуб “Журналисти срещу корупцията” по повод стартирането на 
кампанията с цел по-доброто информиране на медиите чрез 
говорителите по места в цялата страна (16-18 юни 2006 г.). 

Министерство на 
вътрешните 

работи 

55 800 54 460 

3. 06-01-03 “Повишаване 2.1 1. Подготвена и издадена специализирана брошура/списание за Министерство на 37 400 37 400 
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№ Наименование на 
проекта 

Цел и 
приоритет 
от Работна 
програма 

2006 

Резултати от изпълнени дейности по проекта Отговорна 
институция 

Бюджет 
(лева) 

Изпълнение 
на бюджета 

обществената 
информираност за 
промените в 
дейността на 
националните служби 
на МВР в контекста на 
европейските 
изисквания” 
 

новите промени в дейността на националните служби в контекста 
на европейските изисквания и съобразно новия Закон за МВР. 
Изданието е на английски език и включва основните приоритети в 
дейността на новите национални служби. Тираж 2000 бр., 
(ноември 2006 г. – януари 2007 г.); 
2. Изготвена и излъчена телевизионна поредица, показваща 
дейността на новите национални служби на МВР, в контекста на 
изискванията на ЕС (от юли до ноември 2006 г., съвместно с 
Дирекция “Информация” на БНТ и Гражданско сдружение 
“Доброволци за Европа”) 
3. Изработена и разпространена дипляна за дейността на 
ЕВРОПОЛ – основната  европейска полицейска служба – в 
навечерието на приемането на България в ЕС. Тираж – 205 
хиляди бр.  

вътрешните 
работи 

4. 06-01-04 
“Международна 
конференция с 
участието на 
представители на  
Комуникационната 
мрежа на 
Европейската служба 
за борба с измамите 
/OLAF/  и българските 
им колеги” 

3.1 1. Организирана и проведена международна конференция 
/семинар/ на Комуникационната мрежа на ОЛАФ - 7-11 октомври 
2006 г., София 
2. Широко отразяване на събитието в българските и 
чуждестранни медии  - оценка на търсенето на информация от 
страна на българските и чуждестранни журналисти по време на 
конференцията и при подготовката й ( 30-40 материала в СМО). 

Министерство на 
вътрешните 

работи 

9 300 9 300 

5. 06-01-05 
“Представяне на 
успешни практики от 
опита на новите 
страни-членки на ЕС 
във връзка с 
организацията на 
дейността на 
администрацията и 
цялостната 
комуникация по 
въпросите на ЕС” 

3.1 1. Организирани посещения на водещи експерти от държавите-
членки на ЕС (23-24.11.2006 г.); установени контакти и поканени 
лектори от ГД „Външни отношения” и бюро „Тайекс”. 
2. Проведен семинар на тема „Предизвикател-ства от 
пълноправното членство на Република България в Европейския 
съюз” (23-24.11.2006 г.), за повишаване информираността на 
членовете на Съвета за координация и мониторинг и 
активизиране на водещата им роля в координационния процес. 

Министерски 
съвет – Дирекция 
“Координация по 
въпросите на ЕС и 

МФИ” 

12 000 6 000 
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№ Наименование на 
проекта 

Цел и 
приоритет 
от Работна 
програма 

2006 

Резултати от изпълнени дейности по проекта Отговорна 
институция 

Бюджет 
(лева) 

Изпълнение 
на бюджета 

6. 06-01-06 
“Организиране на 
семинари на тема 
“Пълноправното 
членство на 
Република България в 
ЕС” 

 
3.1 

1. Организиран семинар за централните медии  (24-25 ноември 
2006 г.); 
2. Организирани 2 семинара за регионалните медии от Южна  и 
Северна България (24-25.11.2006 г.); Запознаване на 
представители на медиите с въпроси, произтичащи от Договора 
за присъединяване към Европейския съюз 

Министерски 
съвет – Дирекция 
“Координация по 
въпросите на ЕС и 

МФИ” 

8 000 5 176 

7. 06-01-08 
“Информационна 
кампания по теми по 
Глава 2 “Свободно 
движение на хора” 
 

2.2 1. Издадени информационни брошури и дискове по темите на 
Глава 2 „Свободно движение на хора» тираж - 80 000  
2.  Изработен 10- минутен филм и клипове - направени 5 клипа от 
БНТ и излъчвани по БНТ, направени два клипа от Дарик радио и 
излъчвани по Дарик радио, създадена рубрика „Свободата да 
бъдш – опитай и ти” в ТВ Стара Загора (юни - декември 2006 г.). 
3.  Организирани медийни кампании, семинари, дискусии и кръгли 
маси.  

Министерство на 
труда и 

социалната 
политика 

55 800 55 068 

8. 06-01-09 
“Информационна 
кампания по теми от 
Глава 13  “Социална 
политика и заетост”   
 

2.2  1. Издадени информационни брошури и дискове по темите на 
Глава 13 „Социална политика и заетост” - периода май-декември 
2006 г., тираж - 80 000’ 
2. Изработен 10--минутен филм и клипове; реализирани - 
седмично телевизионно предаване „Подай ръка” по ТВ Стара 
Загора, седмична телевизионна рубрика „Социално” в 
предаването „Зала 3” на БНТ (юни – декември 2006 г.). 
3. Организиран семинар (7 -8 юли) за медиите по темата за 
деинституционализацията и Кръгла маса (26 септември) за 
отговорното родителство с НПО и медии. 
4. Организирани медийни кампании, дискусии и кръгли маси 

Министерство на 
труда и 

социалната 
политика 

55 800 54 337 

9. 06-01-10 
“Информационна 
кампания за 
публично-частно 
партньорство за 
устойчиво развитие на 
защитените 
територии” 

3.1  1. Изработени образователни филми за устойчиво развитие в 
защитени територии (септември-октомври 2006 г.), Чепеларе, 
Луковит, Калофер. Изработени 3 филма с дължина до 7 мин 
Всяко.  
2. Представяне на филмите пред медиите, представители на  
бизнеса, НПО (15.12.2006 г.); 
3. Организиране на специализирана конференция за представяне 
на възможностите, които предоставят финансовите механизми на 
ЕС за устойчиво развитие на защитени територии (15.12.2006 г.), 
Медийно отразяване на теми и идеи, представени от лектори на 
МОСВ, Държавната агенция по туризъм, НПО 
4. Изработване на интерактивен сайт. 

Министерство на 
околната среда и 

водите 

18 600 18 600 
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№ Наименование на 
проекта 

Цел и 
приоритет 
от Работна 
програма 

2006 

Резултати от изпълнени дейности по проекта Отговорна 
институция 

Бюджет 
(лева) 

Изпълнение 
на бюджета 

10. 06-01-11 
“Информационна 
кампания за 
изграждане на 
европейско съзнание 
за опазване на 
околната среда в 
населените места” 

3.1 1.  Подготвяне на текст за учебно помагало за разделното 
събиране на отпадъци и изработване на илюстрации; 
3. Отпечатване на учебното помагало – тираж 15 000 броя. 

Министерство на 
околната среда и 

водите 

46 500 26 600 

11. 06-01-12 
“Информационни 
кампании в областта 
на управление на 
отпадъците” 
 

 
3.1 

1. Провеждане на конкурс за избор на идейни проекти за дипляна 
и плакат – юли 2006 г. 
2. Отпечатване и разпространение на дипляна и плакат  - тираж 
15 000 плаката и 50 000 дипляни; 
3. Изработване на ТВ клип. 

Министерство на 
околната среда и 

водите 

28 280 28 280 

12. 06-01-13 “Съдебната 
реформа – врата към 
Европа” 
 

 
2.1 

1. Продължаване на периодичното издание “Европейска 
интеграция и право” – отпечатани четири броя през 2006 г. 
2. Издаване на информационни брошури – декември 2006, три 
вида брошури  -  “Законът за правната помощ – гаранция за 
достъп до правосъдие” (тираж 3 000), “Законът за частните 
съдебни изпълнители – етап от реформата на съдебна система” 
(тираж 3 000), “Пробацията в България” (тираж 10 000) 
3.  Издание за популяризиране на дейността на Министерството 
на правосъдието и резултатите от съдебната реформа; 
4. Осъществяване на поредица от телевизионни и радио 
предавания, както и серия публикации на тема “Реформата на 
съдебната система в контекста на формиране на гражданското 
общество по европейски модел”; проведена Кръгла маса 
“Съдебна практика и метаморфози на подкупа” и обществено 
обсъждане на достиженията на българската съдебна система; 
5. Изграден виртуален информационен център “Реформа на 
българската съдебна система по европейски модел”, ноември 
2006 г., (Чрез откриване на гореща телефонна линия 987 06 97 и 
две пощенски кутии за сигнали при съмнения за корупция на 
служители на МП ще се осъществява ефективен контрол от 
страна на гражданското общество върху работата на МП). 
6. Представяне пред посланиците на държавите-членки и 
кандидат-членки на ЕС и пред журналисти на първия етап на 
Единната информационна система за противодействие на 
престъпността (ЕИСПП); Проведен обучителен семинар за 
журналисти по темата ЕИСПП и за информационните технологии 

Министерство на 
правосъдието 

111 600 111 600 



 5

№ Наименование на 
проекта 

Цел и 
приоритет 
от Работна 
програма 

2006 

Резултати от изпълнени дейности по проекта Отговорна 
институция 

Бюджет 
(лева) 

Изпълнение 
на бюджета 

в съдебната система (март-май 2006 г). 
7. Информиране на обществеността за това, което се прави в 
местата за лишаване от свобода във връзка със съдебната 
реформа; проведени обществени дискусии с участието на 
ръководството на МП и ГД ”Изпълнение на наказанията”, 
представители на неправителствени организации, академични 
среди, независими експерти и медии; 
8. Публикации в печата и телевизионни и радио предавания за 
предимствата на новата форма за изтърпяване на наказания – 
пробацията 
9. Издаване на брошура “Моите права в Обединена Европа”, както 
и стикери за превозните средства в градския транспорт – тираж 
130 000 

13. 06-01-14 
“Информационна 
кампания “Четирите 
стихии – вода, въздух, 
огън, земя” 
 

 
3.1 

1. Разработка и поддържане на интернет страница на МДПБА –
www.mdpba.government.bg; наличие на интернет страница със 
съответния вид информация и модули: 790 обекта, 278 новини, 76 
файла, 47 страници, 64 папки, брой посещения на     страницата – 
38 822; 
2. Организиране и провеждане на 6 работни срещи с 
представители на органи на местно самоуправление – МДПБА e 
провеlo 2 работни срещи за по 1 ден вместо 6 за по 1 ден. 
Срещите бяха проведени на 7 и 8 –ми декември 2006 г. съответно 
във В. Търново за кметовете от Северна България и в Пловдив за 
кметовете от Южна България.    
3. Подготовка и издаване на тематични публикации. Анализ на 
медийното отразяване - издадени тематични публикации  – 15 бр. 

Министерство на 
държавната 
политика при 

бедствия и аварии 

37 200 33 327 

14. 06-01-15  
“Информационна 
кампания относно 
защитата на правата 
върху 
интелектуалната 
собственост” 
 

3.1 
3.2 

1. За осъществяване на дните на Правата в Русе през м. май 
2006 г. са реализирани: Спектакъл на ДТ „Сава Огнянов” – 
„Предопределените” от Елиас Канети; Семинар на тема 
„Интелектуална собственост и творческа икономика: перспективи 
пред България като бъдещ член на ЕС” (с участието на лектори от 
Великобритания и СОИС); Семинар „Колективно управление на 
права”; Конкурс за плакат; Фотоизложба (Художествена галерия 
гр. Русе); Фотоконкурс; Посещение на печатница „Дунав прес”; 
Посещение на фабрика „Оргахим”; Среща – разговор със 
студенти от Русенския университет; Концерт на Русенския духов 
оркестър пред Художествената галерия: Изложба на Светлин 
Русев; Европейски културен център: Изложба на Ставри Калинов; 
Спектакъл на ОФД – Русе – „Спящата красавица”; Семинар по 
въпросите на запазените марки и дизайн; Семинар по граничните 

Министерство на 
културата 

102 300 96 474 
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№ Наименование на 
проекта 

Цел и 
приоритет 
от Работна 
програма 

2006 

Резултати от изпълнени дейности по проекта Отговорна 
институция 

Бюджет 
(лева) 

Изпълнение 
на бюджета 

мерки и борба с пиратството в Митница-Рус; Модно ревю; 
Посещение на скални църкви и конкурс за млади цигулари; 
2. Изработване на рекламни материали 

15. 06-01-16 “Семинар на 
тема “Запознаване с 
политиката на МЗ 
през 2006 г. за 
изпълнение на 
ангажиментите в 
областта на 
здравеопазването” 

 
2.2 

1. Проведена пресконференция за изискванията на ЕС в областта 
на държавния здравен граничен контрол и реализацията им в 
политиката на МЗ (4 октомври 2006 г.). 
2. Проведена пресконференция за изискванията на ЕС в областта 
на козметичните продукти с цел опазване здравето на гражданите 
(14 ноември 2006 г.); 
3. Организирана пресконференция за изискванията на ЕС за 
качество и безопасност на храните и химикалите и контрол върху 
тях  (7 декември 2006 г.) съвместно с експерти от Австрия и ЕК; 
4. Проведен семинар за журналисти на тема „Осигуряване на 
безопасност на храните в съответствие с изискванията на ЕС”, (16 
декември 2006 г. ). 

Министерство на 
здравеопазването 

4 650 4 220 

16. 06-01-17 “Провеждане 
на широка 
информационна 
кампания сред 
изпълнителите на 
медицинска помощ в 
страната за работата 
с Европейската 
здравноосигурителна 
карта” 
 

2.2 1. Информационна кампания сред изпълнителите на медицинска 
помощ за взаимното признаване на професионална 
квалификация и специализация в сферата на здравеопазването 
като условие за свободното движение на медицински 
специалисти в ЕС (януари – март 2007 г.); 
2. Проведена кръгла маса с неправителствени организации - 
Февруари 2007 г.,  - активно включване на пациентските 
организации в процеса на вземане на решения за подобряване на 
здравната система в съответствие с принципите на европейската 
практика за взаимодействие между държавата и НПО; 
3. Издаване на брошури, листовки, радио и ТВ-клипове и други 
информационни материали (февруари – април 2007 г); 

Министерство на 
здравеопазването 

27 900 27 900 

17. 06-01-18 “Провеждане 
на кръгла маса с 
участието на 
неправителствени 
пациентски 
организации и 
съсловните 
организации на 
медицинските 
специалисти” 

 
2.2 

1. Проведен семинар за журналисти на тема „Преструктуриране 
на здравната система в съответствие със стандартите и 
практиката на ЕС. Национална здравна карта”  (18 декември 2006 
г.). 
 2. Проведена кръгла маса с неправителствени пациентски и 
съсловни организации (Март 2007 г.). 
3. Издаване на информационни материали  

Министерство на 
здравеопазването 

4 650 4 650 
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№ Наименование на 
проекта 

Цел и 
приоритет 
от Работна 
програма 

2006 

Резултати от изпълнени дейности по проекта Отговорна 
институция 

Бюджет 
(лева) 

Изпълнение 
на бюджета 

18. 06-01-19 “Запознаване 
с 
предизвикателствата, 
свързани  с 
въвеждане  на 
електронно 
здравеопазване в 
България и 
представяне на 
добрите европейски 
практики” 
 

2.2 1. Създадена работна група за разработване на подробен план за 
изпълнение на проекта. Анализ на информационните потребности 
на целевите групи. 
2. Подготовени и разпространени информационни материали - 
печатни материали и CD, материали за публикуване в интернет-
страницата на министерството и в медиите - издадени 60 бр. 
брошури на български език и 40 бр. брошури на английски език, 
съдържащи Проект на „Национална стратегия за внедряване на 
електронно здравеопазване в България”.  
3. Проведена национална конференция за предизвикателствата 
пред гражданите и медицинската общност в процеса на 
изграждане на електронно здравеопазване с участието на 
представители на специфични социални и професионални групи и 
общности (14.12.2006 г.). 

Министерство на 
здравеопазването 

13 950 13 950 

19. 06-01-20 “Политика на 
защитени 
наименования за 
произход, географски 
указания на 
земеделски продукти 
и храни с 
традиционно 
специфичен характер” 
 

3.1 1. Проведени разяснителни семинари с производителите относно 
ролята на групите производители и ролята на регионалната 
администрация в процедурите по регистрация и контрол - 
31.07.2006 г. гр.Шумен, 01.08.2006 г. гр.Смядово, 03.08.2006 г., 
гр.Кърджали, 04.08.2006 г., гр.Велинград, 31.08.2006 г., гр. Горна 
Оряховица, 31.08.2006 г. гр. Елена, 01.09.2006 г., гр. Велико 
Търново, 14.09.2006 г., с. Смилян, обл.Смолян, 15.09.2006 г., 
гр.Пловдив, 15.09.2006 г., гр. Хасково, 05.10.2006 г., гр. Карлово, 
06.10.2006 г., гр. Казанлък, 09.10.2006 г., гр. София, 09.10.2006 г., 
гр. Ябланица 
2. Разработен анализ на комуникационното въздействие чрез 
проучване на набраната информация от дискусионни и анкетни 
карти; 
3. Изработване и разпространение на печатни информационни 
материали – основни текстове на базови регламенти – 1000 бр. 

Министерство на 
земеделието и 

горите 

18 600 18 600 
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№ Наименование на 
проекта 

Цел и 
приоритет 
от Работна 
програма 

2006 

Резултати от изпълнени дейности по проекта Отговорна 
институция 

Бюджет 
(лева) 

Изпълнение 
на бюджета 

20. 06-01-21 
“Информиране на 
земеделските 
производители за 
възможностите за 
подпомагане от 
ЕСФРСР и 
популяризиране 
изграждането на 
национална селска 
мрежа” 
 

3.2 1. Проведeни семинари в 28 областните центрове за запознаване 
с Националния стратегически план за развитие на селските 
райони и обсъждане на Програмата за развитие на селските 
райони 2007-2013 г. (от 23.10. 2006 до 16.11.2006 г.); 
2. Издадени и разпространени информационни материали - 
брошури в тираж 3 000 бр. за Националния стратегически план и 
Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.; 2 000 
бр. комплекта папки и лекционни материали; 
3. Проведена Кръгла маса (18.12.2006 г.) за обсъждане на 
програмата за развитие на селските региони - 2007-2013 г. 
4. Създаден и поддържан портал за обмен на информация за 
развитие на селските райони. 

Министерство на 
земеделието и 

горите 

37 200 37 200 

21. 06-01-22 
“Популяризиране на 
плана за действие за 
развитие на 
биологичното 
земеделие 2006-2013 
г.” 
 

 
3.1 

1. Подготвен и отпечатан Плана за развитие на биологичното 
земеделие 2006-2013 г. в тираж 2 000 бр.; издаване на брошура 
на български и английски език с основните цели и дейности на 
Плана в тираж 2 000 бр. 
2. Проведени 28 областни срещи, семинари и пресконференции. 
3. Проведен Шести национален празник на биологичното 
земеделие;  
4. Издадени и разпространени 4 бр. национално списание за 
развитие на биологичното земеделие. 

Министерство на 
земеделието и 

горите 

48 000 47 588 

22. 06-01-23 "Европейско 
време" -  рубрика за 
аграрния отрасъл и 
бизнес  в условията 
на евроинтеграция” 

3.1 1. Стартиране на рубриката “Европейско време” в портала 
www.agro.bg и в специализираното  предаване за селско 
стопанство “Агрофорум”  

Министерство на 
земеделието и 

горите 

32 550 32 550 

23. 06-01-24 “Издаване на 
месечен 
информационен 
бюлетин на МЗГ” 

3.1 1. Изготвeн идеен проект, събрани материали, обобщаване, 
редактиране и отпечатване на бюлетина. 
2.  Разпространение на издадените бюлетини до 30 000 
земеделски производители в страната 

Министерство на 
земеделието и 

горите 

32 550 32 550 

24. 6-01-25 
“Информационна 
кампания за 
развитието на 
българското 
електронно 
правителство” 

 
2.4 

1. Национално обсъждане на проектозакона за електронното 
управление; 
2. Семинар – ден на електронното правителство “Администрация 
ONLINE”; Разработка на модели за добри практики на услуги  
(11.12.2006 г.). 
3. Подготовка и отпечатване на информационни материали; 

Министерство на 
държавната 

администрация и 
административнат

а реформа 

27 900 27 850 

http://www.agro.bg/
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№ Наименование на 
проекта 

Цел и 
приоритет 
от Работна 
програма 

2006 

Резултати от изпълнени дейности по проекта Отговорна 
институция 

Бюджет 
(лева) 

Изпълнение 
на бюджета 

25. 06-01-26 
“Популяризиране чрез 
медии и обучаващи 
институции на добри 
практики в 
административното 
обслужване, 
съизмерими с 
европейските модели”   

2.4 1. Изработен Телевизионен учебен филм “ГИШЕ С УСМИВКА” 
Филмът е излъчен: 
- 20 пъти в периода - 14.11. - 23.11.2006  г. по два пъти на ден по 
телевизия ЕСТЕЙТ ТВ с цел популяризиране чрез медиите на 
добри практики в административното обслужване.  
- на 08.12.2006 г. в БТА пред журналисти в рамките на среща 
дискусия  
- на Конференция на тема “Управление на качеството в 
публичния сектор – мост към бъдещето” в рамките на PHARE  
проект – гр. София,18.12.2006 г.  
- изпратен е на 13 Висши учебни заведения в страната с цел 
обучение на студенти по Публична администрация. 
Филмът е в Дирекция “Административно регулиране и 
обслужване” на МДААР, и ще бъде представен при поискване.  
2. Изработка на брошура “ПРОЗРАЧНИ АДМИНИСТРАТИВНИ 
УСЛУГИ”; Брошурата е представена пред участниците в  среща 
дискусия - “Програма за прозрачност в дейността на държавната 
администрация и на лицата, заемащи висши държавни 
длъжности”  (8.12.2006 г.) в БТА. Представена е на участниците 
на Конференция на тема “Управление на качеството в публичния 
сектор – мост към бъдещето” в рамките на PHARE проект 
(18.12.2006 г. ). Разпространение на брошурата в областни и 
общински администрации и министерства. 

Министерство на 
държавната 

администрация и 
административнат

а реформа 

23 250 23 250 

26. 06-01-27 
“Популяризиране на 
добрите  практики за 
прозрачност и 
почтеност в 
държавната 
администрация чрез 
представянето им 
пред медиите” 

2.4 1. Подготвен и проведен семинар с журналисти за представяне на 
добри практики за прозрачност и почтеност в структурата на 
държавната администрация (8 декември 2006 г.). 
2. Подготвени, отпечатани и разпространени информационни 
материали относно добрите практики в администрацията – 1000 
бр. аудиовизуални материали, 200 броя брошури. 

Министерство на 
държавната 

администрация и 
административнат

а реформа 

9 300 9 300 



 10

№ Наименование на 
проекта 

Цел и 
приоритет 
от Работна 
програма 

2006 

Резултати от изпълнени дейности по проекта Отговорна 
институция 

Бюджет 
(лева) 

Изпълнение 
на бюджета 

27. 06-01-28 
“Информационна 
кампания на тема: 
“Новият приоритет на 
Европейския 
социален фонд – 
укрепване на 
административния и 
институционалния 
капацитет, успешно 
усвояване на 
европейските 
фондове” 

3.2 1. Разгърната информационна кампания в медиите – публикации 
на информационни и аналитични материали за новия приоритет 
на Европейския социален фонд - Декември 2006-януари 2007, 
Вестник “Вяра” (Благоевград, Кюстендил, Перник”, Вестник 
“Конкурент” (Враца, Габрово), Вестник “Борба” (Велико Търново), 
Вестник “Капитал”; 
2. Проведена работна среща на Управляващия орган и целевите 
групи на ОПАК по въпроси, свързани с новия приоритет на 
Европейския социален фонд за програмния период 2007-2013 г.  
 

Министерство на 
държавната 

администрация и 
административнат

а реформа 

18 600 18 600 

28. 06-01-29 
“Представяне на 
основните моменти, 
ползи и 
предизвикателства на 
Оперативна програма 
“Административен 
капацитет” 

2.4 1. Изработване на информационни материали за представянето 
на ОП “Административен капацитет” – декември 2006 г., 150 
милтимедийни презентации и 50 експертни анализи; 
2. Подготвен и проведен семинар с журналисти за представяне на 
основните моменти, ползи и предизвикателства на ОП 
“Административен капацитет” . 
 

Министерство на 
държавната 

администрация и 
административнат

а реформа 

13 950 13 950 

29. 06-01-30 
“Представяне на 
Оперативна програма 
“Регионално 
развитие” 2007-2013, 
Регламентите на ЕС, 
свързани с нейното 
прилагане и на 
добрите практики при 
усвояване на 
средствата от ЕС” 

3.2 1. Провеждане на 6 семинара на тема „Инвестиционни 
възможности по Оперативна програма „Регионално развитие” 
2007-2013 – Пловдив, Бургас, Видин, Русев, Варна и София от 18 
до 20 декември 2006 г. Проведена заключителна конференция  
2. Отпечатване и разпространение на цветна книжка на български 
език “Проекти, съфинансирани от европейската регионална 
политика. Примери за добри практики” – 600 бр. 
3. Отпечатване и разпространение на  книжка на български език 
“Участието на Република България в структурните фондове и 
Кохезионния фонд на ЕС. Рамка на Оперативна програма 
„Регионално развитие”2007 - 2013” – 1500 бр. 
4. Отпечатване на презентацията, представяна  на семинарите, 
на хартиен носител – 700 бр.  

Министерство на 
регионалното 
развитие и 

благоустройствот
о 

50 000 36 268 
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№ Наименование на 
проекта 

Цел и 
приоритет 
от Работна 
програма 

2006 

Резултати от изпълнени дейности по проекта Отговорна 
институция 

Бюджет 
(лева) 

Изпълнение 
на бюджета 

30. 06-01-31 
“Европейското 
бъдеще на регионите 
в България” 
 

3.2 1. Проведен семинар за служителите от дирекция ИА ИСПА, 
МРРБ - 4-6.12.2006 г.; 
2. Проведени семинари „Партньорство между държавната 
администрация, местните власти и бизнеса в контекста на 
регионалната политика и Структурните фондове на ЕС” – Стара 
Загора, Бургас, Варна, Русе, Видин, Благоевград от 31.10 до 21.11 
2006 г. 
3. Проведен семинар „България на европейската сцена: 
влиянието на новата Кохезионна политика и структурните 
фондове за пълноценното членство на България в ЕС” – 12.12 
2006, София 
4. Изработена и поддържана Интернет страница. 
5. Изработени рекламни и информационни материали 
6. Изработена и разпространена информационна брошура 
„България и новата Кохезионна политика на Европейския съюз” – 
820 бр. 

Министерство на 
регионалното 
развитие и 

благоустройствот
о 

46 500 46 500 

31. 06-01-32 “Общините в 
България – 
европейската 
перспектива” 
 

2.3  1. Изработени рекламни и информационни материали, брошура 
“Стратегически насоки и приоритети на реформата към 
децентрализация” (тираж 500 броя) 
2. Организирани 2 семинара за представители на медиите (18 
септември и 27 ноември 2006 г.). 
3. Разработено представително социологическо проучване сред 
целеви групи – изследване на степента на информираност по 
темата за основните проблеми пред общините; 
4. Проведена заключителна конференция (20 декември 2006 г.) за 
представяне на резултатите от проучването 

Министерство на 
регионалното 
развитие и 

благоустройствот
о 

37 200 26 249 

32. 06-01-33 “Кампания за 
запознаване на 
обществеността с 
проект “Кадастър и 
имотен регистър” 

3.1  Проектът не е реализиран. Министерство на 
регионалното 
развитие и 

благоустройствот
о 

23 250 22 350 

33. 06-01-34 “Прилагане 
на изискванията на 
европейските 
стандарти в 
строителството” 

3.1 1. Подготовка на информационни материали за семинарите и 
отпечатването им в сборник; 
2. Организиране и провеждане на два броя семинари – 12 и 13 
октомври 2006 г. във Велико Търново и на 26 и 27 октомври 2006 
г. в Пловдив – придобиване на повече знания и по-висока 
информираност по темата 

Министерство на 
регионалното 
развитие и 

благоустройствот
о 

13 880 13 880 
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№ Наименование на 
проекта 

Цел и 
приоритет 
от Работна 
програма 

2006 

Резултати от изпълнени дейности по проекта Отговорна 
институция 

Бюджет 
(лева) 

Изпълнение 
на бюджета 

34. 06-01-35 
“Насърчаване на 
публично-частното 
партньорство за 
внедряване на мерки 
за енергийна 
ефективност и 
оползотворяване на 
възобновяемите 
енергийни източници 
и когенерацията” 

3.1 Проектът не е реализиран. 
 

Министерство на 
икономиката и 
енергетиката 

46 500  

35. 06-01-36 
“Представяне на 
новото 
законодателство за 
защита на 
потребителите” 

3.1 1. Публикуван Закона за защита на потребителите и 
подзаконовите актове към него (декември 2006 г.), 4 000 
екземпляра 
2. Организирана Кръгла маса на тема „Популяризиране правата 
на потребителите” (януари 2007 г.). 

Министерство на 
икономиката и 
енергетиката 

18 600 
 

17 699 

36. 06-01-37 “Българските 
малки и средни 
предприятия и 
участието им в 
усвояването на 
структурните фондове 
на ЕС” 

3.2 1. Проведени срещи с бизнеса в 6-те района за планиране; 
2. Проведено обучение на обучители: 
София – 31.05.06 г.; Пловдив – 04.07.06 г.; Плевен – 04.07.06 г.; 
Велико Търново – 05.07.06 г.; Разград – 06.07.06 г.; Варна – 
11.07.06 г.; Бургас –12.07. 06 г. ; Русе – 13.07.06 г., Монтана – 
19.07.06 г. 
3. Изготвена интернет страница за Оперативна програма 
„Конкурентоспособност на българска  икономика” 
3. Изготвени текстове на насоки и наръчник за кандидатстване по 
Структурните фондове – тираж 1000 бр 
4. Изготвени текстове на брошури за Оперативната програма  
5. Подготовка за реализация на медийна кампания за ОП 
„Конкурентоспособност” 

Министерство на 
икономиката и 
енергетиката 

37 200 36 288 

37. 06-01-38 “Европейски 
офсетни практики” 

3.1 1. Проведени седем семинара - 06.11.06 – гр.Враца; 
07.11.06 – В.Търново, 08.11.06 – Варна, 09.11.06 – Сливен и 
Ст.Загора, 10.11.06 – Благоевград, 14-15.12.06 – Сандански 
2. Проведен курс за обучение на консултанти за обслужване на 
българския бизнес при подготовката на офсетни проекти; 
3. Издадена брошура с презентационни и информационни 
материали – тираж 100 броя. 

Министерство на 
икономиката и 
енергетиката 

18 600 18 600 
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№ Наименование на 
проекта 

Цел и 
приоритет 
от Работна 
програма 

2006 

Резултати от изпълнени дейности по проекта Отговорна 
институция 

Бюджет 
(лева) 

Изпълнение 
на бюджета 

38. 06-01-39 “Защита на 
индустриалната 
собственост – 
патенти, марки, 
промишлени дизайни 
и географски 
означения” 

3.1  Проектът не е реализиран. Министерство на 
икономиката и 
енергетиката 

18 600  

39. 06-01-40 
“Предизвикателства и 
перспективи пред 
българския бизнес в 
процеса на 
присъединяване към 
Европейския съюз” 
 

3.1 1. Проведени пет семинара - Стара Загора, София (2), Варна 
и Пловдив; 

2. Организирани тематични срещи: „Добри практики в 
иновационната дейност. Клъстерите – инструмент на нова 
икономическа политика” 

3. Проведен семинар за иновациите и иновационните 
клъстери; 

4. Издадена информационна брошура „Иновации и 
иновационни клъстери”, 4 ръководства по прилагането на 
Регламента REACH 

Министерство на 
икономиката и 
енергетиката 

65 100 65 100 

40. 06-01-41 “Подготовка 
и провеждане на 
информационни сесии 
през пролетта и 
есента на 2006 г. по 
въпросите на 
Европейската 
политика за сигурност 
и отбрана /в 
поделения в София, 
Бургас, Варна, Шумен, 
Велико Търново, 
Плевен, Карлово, 
Стара Загора, 
Пловдив/” 

3.1  1. Изнесени  7 лекции пред висши военни заведения в страната – 
28-30 юни 2006 г., ВА “Г.С. Раковски”, НВУ “Васил Левски” и ВВМУ 
“Н.Й. Вапцаров”  - Варна. Брой участници - 300. 
2. Проведена информационна сесия – семинар на тема 
“Европейската политика за сигурност и отбрана  подготовката на 
България за членство в Европейския съюз 
3. Изработен и излъчен телевизионен репортаж  за 
информационната сесия  
4. Провеждане на информационни сесии в поделенията на БА в 
страната – 25 октомври – 22 ноември 2006 г. – Стара Загора, 
Хасково, Шумен, Плевен, Горна баня, София 
5. Открита фотоизложба на тема “Военният принос на България в 
Европейската сигурност и отбрана” (18 декември 2006 г. - до края 
на януари 2007 г.), Военен клуб  
6. Изработен мултимедиен диск с рекламна и образователна 
информация за ЕС; 
7. Изработени представителни значки “България – ЕС” – 500 броя 

Министерство на 
отбраната 

27 900 16 640 
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№ Наименование на 
проекта 

Цел и 
приоритет 
от Работна 
програма 

2006 

Резултати от изпълнени дейности по проекта Отговорна 
институция 

Бюджет 
(лева) 

Изпълнение 
на бюджета 

41. 06-01-42 “Защото 
живеем в България – 
продължение на 
Информационната 
кампания за 
представяне на 
българското 
законодателство, 
хармонизирано с 
европейското, в 
частта му за 
специфични или общи 
права и придобивки 
на гражданите” 

1.1  1. Отпечатани 1000 броя листовки с текстове от хармонизирани 
български закони - Април 2006, място за раздаване на листовките 
- София, “Централни хали”  
2. Проведено социологическо изследване на “Алфа Рисърч” за 
ефективността на кампанията; 
3. Изработен работен блок-тефтер с мисли на основателите на 
европейския проект – 2000 бр. 
4. Изработена концепция, поръчка на материали, редактиране, 
художествено оформление, предпечат, печат, промоция и 
разпространение на втория брой на вестника “2007-ма, България-
ДА” 
5. Изработени транспаранти по заглавия на български вестници, 
посветени на процеса на изпълнение на критериите за 
европейско членство; 
6. Подготвен текст, редактиране, художествено оформление, 
предпечат, печат, промоция, разпространение на книгата “Права 
на потребителите. Знания, които ни помагат да направим 
информиран избор” - София, Мол ъф София ( декември 2006 г.). 

Министерство на 
външните работи 

– Министър по 
европейските 

въпроси 

14 950 14 950 

42. 06-01-43 “Кампания 
“Борба с корупцията – 
прозрачност на 
управлението” 
 

 
2.1 

1. Изготвена концепция за серия предавания в национален ефир, 
посветени на прозрачността. Реализация на предаванията в 
предаването  “Пропаганда” ( декември 2006 - януари 2007  г.); 
2. Изработени плакети за първите награди за “Европейска 
интеграция и прозрачност” за журналисти и представители на 
неправителствени организации; 
3. Реализирана съвместна кампания с най-тиражния национален 
вестник- “Труд” за отпечатване на 120 хиляди броя стикер, 
посветен на членството в ЕС, в първия брой за 2007 година. 

Министерство на 
външните работи 

– Министър по 
европейските 

въпроси 

18 600 18 600 

43. 06-01-44 “Национален 
концерт /спектакъл/ 
“2007-ма-ДА” 
 

 
1.1 

1. Организиран концерт на Нина Николина и Калин Вельов при 
промоцията на книгата за потребителските права (18 декември 
2006 г.), София, Мол ъф София 
2. Проведена национална кампания, вкл. чрез Български пощи-
(безвъзмездно), за разпространение на 120 хиляди стикера 
“България-ЕС-ОТВОРЕНО”  (Декември 2006 г.). 

Министерство на 
външните работи 

– Министър по 
европейските 

въпроси 

9 300 9 300 
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№ Наименование на 
проекта 

Цел и 
приоритет 
от Работна 
програма 

2006 

Резултати от изпълнени дейности по проекта Отговорна 
институция 

Бюджет 
(лева) 

Изпълнение 
на бюджета 

44. 06-01-45 “Серия 
събития под мотото 
“Часове преди 
членството” 

1.1  1. Израбоен промоционален плакат за събитието в Брюксел, на 
английски и на френски език – Брюксел, май 2006 г. 
2. Организиран и проведен шахматния сеанс на Веселин Топалов 
(24 май 2006 г.); 
3. Предпечат на промоционален стикер “България-ЕС-
ОТВОРЕНО”. 

Министерство на 
външните работи 

– Министър по 
европейските 

въпроси 

14 950 11 985 

45. 06-01-46 “Провеждане 
на семинар на тема: 
„Изпълнение на 
постигнатите 
договорености по 
Глава 9 „Транспортна 
политика” и 
обсъждане на 
приоритетите след 
направения 
средносрочен  
преглед на Бялата 
книга „Европейска 
транспортна политика 
-  2010 г.: време за 
решаване” 

3.1 1.  Проведен семинар на тема: „Изпълнение на постигнатите 
договорености по Глава 9 „Транспортна политика” и обсъждане на 
приоритетите след направения средносрочен  преглед на Бялата 
книга „Европейска транспортна политика -  2010 г. - време за 
решаване”; 
2. Проведена среща на членовете на Работна група 9 
„Транспорта политика (18-19 декември 2006 г.). 
 
 

Министерство на 
транспорта 

9 300 9 300 

46. 06-01-47 “Права на 
пътуващите с 
въздушен транспорт, 
включително тези с 
намалена подвижност, 
и задължения на 
авиокомпаниите и 
летищата, според 
новото европейско 
законодателство” 

3.1  1. Отпечатани и разпространени информационни материали – 
брошури на тема “Подобряване на информацията за 
обслужването на пътниците и защита на потребителите на 
въздушни услуги”, 10 000 бр. 
 

Министерство на 
транспорта 

14 880 14 880 
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№ Наименование на 
проекта 

Цел и 
приоритет 
от Работна 
програма 

2006 

Резултати от изпълнени дейности по проекта Отговорна 
институция 

Бюджет 
(лева) 

Изпълнение 
на бюджета 

47. 06-01-48 “Реформа в 
пристанищния сектор 
в Република България 
– синергитични 
действия за 
пълноправно 
членство в ЕС”  

3.1 1. Подготвена и проведена международна конференция-семинар 
за ролята на пристанищата като ключов фактор за икономически 
растеж (16-17 ноември 2006 г.); 
2. Проведена кръгла маса относно значението на публично-
частните отношения за развитие на пристанищния сектор; 
3. Издадени материалите от международната конференция за 
ролята на пристанищата като ключов фактор за икономически 
прогрес – 15 сборника с презентации, 15 публикации в медиите, 
10 експертни анализа 

Министерство на 
транспорта 

9 300 9 300 

48. 06-01-49 “Повишаване 
атрактивността на 
морската професия – 
предизвикателства 
пред държавните 
институции, учебните 
заведения и бизнеса. 
Европейският опит в 
професионалната 
реализация на 
морските кадри”  

3.1 1. Проведен 3-дневен семинар  с 100 души участници (19.09 – 
21.09 2006 г. ); 
2. Сформирани кореспондентски групи за изготвяне на 
сравнителна таблица анализ, провеждане на семинар-среща на 
работните групи, отпечатване и разпространение на брошура с 
доклад от семинара. 
3. Отпечатани 300 копия на доклада на групата и разпространени 
до: 45 европейски правителства, Международната организация на 
труда, Международната федерация на транспортните работници, 
Международната федерация на корабособствениците, 
Европейската Комисия, Европейската Агенция по морска 
безопасност и всички участници в семинара от българска страна. 

Министерство на 
транспорта 

20 460 20 460 

49. 06-01-50 “Издаване и 
разпространение на 
информационни 
материали на тема 
“Присъединяване на 
Република България в 
Европейския съюз – 
Автомобилен 
транспорт” 

3.1 1. Публикувана рубрика в internet страницата на Изпълнителна 
агенция “Автомобилна администрация”; 
2. Издадени и разпространени брошури на тема “Присъединяване 
на Република България в Европейския съюз – Автомобилен 
транспорт. 
 

Министерство на 
транспорта 

14 880 14 880 

50. 06-01-51 “Европейски 
стандарти за 
функциониране на 
железопътната 
транспортна система” 
 

3.1 1. Провеждане на семинар „Управление на безопасността” – (06-
07.07.2006 г.); 
2. Конференция „Готовност на националната железопътна 
система за присъединяване към европейската железопътна 
система от 01 януари 2007 г.” - 30.11.2006-01.12.2006 г. 

Министерство на 
транспорта 

14 880 14 880 
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№ Наименование на 
проекта 

Цел и 
приоритет 
от Работна 
програма 

2006 

Резултати от изпълнени дейности по проекта Отговорна 
институция 

Бюджет 
(лева) 

Изпълнение 
на бюджета 

51. 06-01-52 
“Информационни дни 
във връзка със 
стартирането на 2-та 
големи 
инфраструктурни 
проекта - „Изграждане 
на втори мост на река 
Дунав Видин – 
Калафат” и 
„Реконструкция и 
електрификация на 
ж.п. линия Пловдив–
Свиленград - 
турска/гръцка граници 
и оптимизиране на 
трасето за скорост 
160 км/ч” 

3.1 1. Изготвени два вида брошури в тираж по 500 броя; 
2. Проведен информационен ден и среща в град Видин, 
присъствали 60 души; 
3. Провеждане на информационен ден и среща в град Пловдив, 
присъствали 75 души. 

Министерство на 
транспорта 

9 300 9 300 

52. 06-01-53 “Защита на 
личните данни – 
права и задължения 
на гражданите” 
 

3.1  Проектът не е реализиран. Министерство на 
финансите 

4 650  

53. 06-01-54 “Прилагане в 
българското 
законодателство на 
новите изисквания 
срещу изпирането на 
пари и финансирането 
на тероризма” 

3.1  1. Проведен дискусионен форум за задължени лица по ЗМИП -  
(26 юни 2006 г.), за подобряване на взаимодействието със 
задължените лица при незабавно прилагане на предвижданите 
законодателни промени; 
2. Проведен семинар за медиите за предвидените промени в 
областта на противодействието на изпирането на пари и 
финансирането на тероризма, отразяващи новите европейски 
стандарти; 
3. Изготвени мултимедийни презентации и други информационни 
материали. 

Министерство на 
финансите 

4 650 4 493 
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№ Наименование на 
проекта 

Цел и 
приоритет 
от Работна 
програма 

2006 

Резултати от изпълнени дейности по проекта Отговорна 
институция 

Бюджет 
(лева) 

Изпълнение 
на бюджета 

54.  
06-01-55 “Прилагане 
на данъчната 
политика по 
отношение на ДДС, 
акцизите и прякото 
облагане” 

3.1 1. Проведен дискусионен форум и провеждане на проучване-
анализ за нагласите на  бизнеса и гражданите по отношение на 
данъчното законодателство в България; 
2. Проведени 2 семинара за медиите; 
3. Изготвени мултимедийни презентации и информационни 
материали 
 
 
 

Министерство на 
финансите 

27 900 27 587 

55. 06-01-56 
“Националната 
стратегическа 
референтна рамка на 
Р България Р 
България 2007-2013 
г.” 

3.1 1. Проведени два дискусионни форума за придобиване на нови 
знания и по-висока степен  на информираност на целевите групи; 
2. Изготвяне на мултимедийни презентации. 
 

Министерство на 
финансите 

4 650 4 650 

56. 06-01-57 “България и 
Структурните 
инструменти на ЕС: 
Семинари в шестте 
района за планиране 
на Р България за 
представяне на 
Национална 
стратегическа 
референтна рамка. 
Разясняване на 
предизвикателства и 
възможности пред Р 
България при 
усвояването на 
средствата от 
Структурните 
фондове и 
Кохезионния фонд” 

3.2 1. Проведени 6 семинари-обучение за областната и общинска 
администрация –  в шестте района на планиране - София 
28.07.06, Бургас 11.08.06, Варна 12.08.06, Русе 25.08.06, Видин 
26.08.06, Пловдив 30.08.06 
2. Проведени 6 семинари за представителите на медиите – 
централни и регионални – в шестте района на планиране - София 
28.07.06, Бургас 11.08.06, Варна 12.08.06, Русе 25.08.06, Видин 
26.08.06, Пловдив 30.08.06; 
3. Изготвени 3 мултимедийни презентации. 
 

Министерство на 
финансите 

27 900 27 900 
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№ Наименование на 
проекта 

Цел и 
приоритет 
от Работна 
програма 

2006 

Резултати от изпълнени дейности по проекта Отговорна 
институция 

Бюджет 
(лева) 

Изпълнение 
на бюджета 

57. 06-01-58 “Запознаване 
с директно 
приложимото 
законодателство на 
ЕС в областта на 
митническия съюз и 
прилагането на 
опростени процедури 
за облекчено 
деклариране” 

3.1 1. Проведени семинари за икономически оператори – София, 
26.10.06 и Русе 27.10.06; 
2. Проведени семинари за браншовите организации – София, 
19.07.06, Пловдив, 21.07.06; 
3. Проведен семинар за медиите - Сандански, 
20-21.12.2006 
4. Подготвени мултимедийни презентации 

Министерство на 
финансите 

37 200 37 041 
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№ Наименование на 
проекта 

Цел и 
приоритет 
от Работна 
програма 

2006 

Резултати от изпълнени дейности по проекта Отговорна 
институция 

Бюджет 
(лева) 

Изпълнение 
на бюджета 

58. 06-01-59 “Граждани на 
европейска България” 
 
 
 
 
 
 
06-01-60 
“Правителството на 
европейската 
интеграция” 
 
 
 
 
 
06-01-61 “ПИС и 
нейните публики” 
 
 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
3.1 

 І. Реализиране на тематични телевизионни и радио 
предавания, рубрики в печатните и електронни медии: 

- Дарик радио – създаване и излъчване на специалната 
рубрика „Европа 2007” 

- БНТ - създаване и излъчване на специалната рубрика 
„100 въпроса” 

- БНР - създаване и излъчване на специални рубрики: по 
европейските въпроси и европейски теми, свързани със 
социалната система  

- Телевизия Европа - създаване и излъчване на 
специалната рубрика „Надеждата на обществото” 

- Инфорадио- създаване и излъчване на специалната 
рубрика „Европа-инфо” 

- НЧ Габрово – СБЖ – Проект: „Регионален медиен компас” 
- Радио Монтана – Проект: „Четирите основни свободи в 

ЕС” 
- БТА – поддържане на интернет сайт по темата 

Европейски съюз и др. 
ІІ Организиране на работни срещи, обществени дискусии, 
кръгли маси, семинари и конференции:  

- Проект: Обучение на средношколци по европейска 
интеграция  

- Проект: Увеличаване готовността на специалистите в 
сферата на туризма за работа в условията на ЕС  

- Проект: Популяризиране на добрите европейски практики 
и стандарти за оценка на професионализма на 
специалистите по човешки ресурси  

- Проект: Повишаване на квалификацията на областната и 
общинската администрация 

- Изработване на видеопрезентация на Пловдивска област 
– „В Европа – единни, но различни” 

- Организиране на семинари: за медиите, за областните ПР 
специалисти и др.  

ІІІ Изработване и разпространение на печатни и аудиовизуални 
материали:   

- Изработка и разпространение на печатно издание Bulgaria 
in brief – на английски, френски и немски 

- Изработване и разпространение на информационни дискове 
- Изработка и разпространение на рекламен клип „Ода на 

радостта” 
- Закупуване и разпространение на книги, които представят 

древната култура и история на страната и др.  
 

 
 
 

Министерски 
съвет 

/Правителствена 
информационна 
служба,  дирекция 

“Етнически и 
демографски 
въпроси”/ 

930 000 925 000 
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№ Наименование на 
проекта 

Цел и 
приоритет 
от Работна 
програма 

2006 

Резултати от изпълнени дейности по проекта Отговорна 
институция 

Бюджет 
(лева) 

Изпълнение 
на бюджета 

59. 06-01-69 
“Популяризиране на 
Обща европейска 
езикова рамка” 

3.1  1. Проведени 4 практически семинара – Ямбол, Разград. Монтана 
и София за популяризиране на ОЕЕР сред широка публика от 
ученици, учители по чужд език, методици и експерти. 

Министерство на 
образованието и 

науката 

18 600 18 600 

60. 06-01-70 “Българската 
наука – част от 
Европейското 
изследователско 
пространство:  
промени и 
предизвикателства” 

 
3.2 

1. Организиране на промоционална кампания за представяне на 
Българската наука в Брюксел - откриване на изложба; 
Представяне на системата на българската наука и възможностите 
за сътрудничество в приоритетни области. - 29 януари -2 
февруари 2007 г. - Европейската комисия в Брюксел и  
19 февруари 2007 г. – Кралски научен музей – Брюксел, Белгия 
2. Създаване на интернет форум и провеждане на анкета; 
3. Публикуване и разпространение на печатни и аудиовизуални 
информационни материали – 500 броя  
 

Министерство на 
образованието и 

науката 

9 300 9 300 

61. 06-01-71 “Синергия на 
общностните 
политики в областта 
на научните 
изследвания, 
технологичното 
развитие и 
иновациите” 
 

3.2 1. Проведен краткосрочен курс за обучение на български 
колективи за усвояване средствата по Европейските програми / 7-
ма рамкова програма/ и структурните фондове; 
2. Проведена Кръгла маса на тема „Синергия на общностните 
политики за създаване на знаниева и динамична икономика»; 
3. Разпространена мултимедия на резултатите от проекта на CD 
до целевите групи, достъп „онлайн”, представяне на материала на 
европейския информационен портал “Cordis” - 1500 брошури и 
дипляни. 

Министерство на 
образованието и 

науката 

9 300 9 300 
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№ Наименование на 
проекта 

Цел и 
приоритет 
от Работна 
програма 

2006 

Резултати от изпълнени дейности по проекта Отговорна 
институция 

Бюджет 
(лева) 

Изпълнение 
на бюджета 

62. 06-01-72 “Нови 
възможности за 
финансиране на 
научно-
изследователски 
проекти в 7-ма Рамкова 
програма на 
Европейската 
Комисия за научно, 
иновативно и 
технологично 
развитие (2007-2013 
г.) и успешното 
интегриране на 
българската 
университетска и 
академична общност в 
Европейското 
изследователско 
пространство” 

3.2 1. Проведена информационна кампания, т.нар. „рали дни”, в 
основни университетски градове (23-27 октомври 2006 г.), София, 
Пловдив, Бургас, Русе, Шумен, Варна, Благоевград; 
2. Изграден интернет портал и виртуален форум за 7-ма Рамкова 
програма на български език - 7fp.nsfb.net
3. Издаден текста на 7-ма Рамкова програма, наръчник за
участие / 500 бр,/ и обзор в 1000 копия. 
 

Министерство на 
образованието и 

науката 

9 300 9 300 

63. 06-01-73 “Европейско 
законодателство в 
областта на 
взаимното признаване 
на квалификации” 

3.1 Проектът не е реализиран. Министерство на 
образованието и 

науката 

9 300  
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№ Наименование на 
проекта 

Цел и 
приоритет 
от Работна 
програма 

2006 

Резултати от изпълнени дейности по проекта Отговорна 
институция 

Бюджет 
(лева) 

Изпълнение 
на бюджета 

64. 06-01-74 
“Популяризиране на 
Европейската 
квалификационна 
рамка и новата 
интегрирана програма 
за учене през целия 
живот” 
 

3.1  
1. Организиран и проведен двудневен семинар за 
популяризиране на Европейската квалификационна рамка за 
учене през целия живот и на новата интегрирана програма за 
учене през целия живот в системата  на професионалното 
образование (9 -10.11.2006 г.); 
2. Организиран и проведен двудневен семинар за 
популяризиране на Европейската квалификационна рамка за 
учене през целия живот и на новата интегрирана програма за 
учене през целия живот в системата на висшето образование – 
(24-25.06.2006 г.); 
3. Издадена и разпространена брошура на български език за 
Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот.
4.  150 директори на професионални гимназии информирани за 
процеса на въвеждане на Европейска квалификационна рамка и 
необходимостта за разработването на национална такава; 
организирана дискусия по проблемите на професионалното 
образование и продължаващото обучение в контекста на 
Националната стратегия за развитие на училищното образование 
и предучилищното възпитание и подготовка (2006-2015 г.) и на 
Националната стратегия за продължаващо професионално 
обучение (2005-2010 г.)  
5. Разпространени информационни материали. 

Министерство на 
образованието и 

науката 

20 000 12 835 
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ІI. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ В МЕЖДУНАРОДЕН ПЛАН 
 
 
№ Наименование на 

проекта 
Цел и 

приоритет 
от Работна 
програма 

2006 

Резултати от изпълнени дейности по проекта Отговорна 
институция 

Бюджет 
(лева) 

Изпълнение 
на бюджета 

65. 06-01-062 
“Организиране на 
публични събития в 
страните членки на 
ЕС за представяне на 
България като бъдещ 
член на Съюза във 
връзка с процеса на 
ратификация на 
Договора за 
присъединяване на 
страната ни” 

1.1. 1. Oрганизирана и изнесена лекция пред Института по европейски 
въпроси в Дъблин, Ирландия от заместник-министъра на 
външните работи, г-н Любомир Кючуков със заглавие “Югоизточна 
Европа – пътят към Европа” (“SEE the Road to Europe”), посветена 
на актуални проблеми на Югоизточна Европа. 
2.  Проведена конференция “България и Румъния в ЕС – шансове 
и предизвикателства” в Дома на Европа в Париж, Франция (31 
май - 1 юни 2006 г). Представена българска изложба с фотоси на 
манастири и пейзажи, последвана от коктейл за гостите с 
български национални ястия и вино. 
3. България представена в авторитетния “Потсдамер Плац 
Аркаден” в центъра на Берлин, Германия. Културна програма с 
художествени изпълнения, изложби, дегустации на български 
вина под надслов “Европа ще спечели с България”. (23-27 май 
2006 г). 
4. Представени 3 участия на танцов спектакъл “Орисия” на 
трупата “Нешънъл Арт”, с художествен ръководител Нешка 
Робева, (12-15 юни 2006 г. в Париж, Франция). Присъствали над 
6000 души. 
5., Представен танцов спектакъл “Арамии” на трупата “Нешанъл 
Арт” в рамките на Дните на българската култура в Словакия, с 
художествен ръководител Нешка Робева (13 ноември 2006 г. в 
Братислава). 
6. Организирана Седмица на българското кино в Париж, Франция. 
Публични прожекции пред френска публика в централен парижки 
киносалон на 19 нови български игрални и документални филми, 
включително анимация и шедьоври от българската кинокласика. 
7. Представена изложба-уъркшоп “Кирилската азбука – новата 
азбука на Европейския съюз”.  Експозиционна част (около 40 
графични табла, проследяващи развитието на славянското 
писмо) и уъркшоп с участието на двама научни ръководители и 
четирима студенти (калиграфия – писане върху пясък, пеят на 
графични листа, мултимедийно дебютно представяне на проект 
“Еврокирилица” (май-ноември 2006 г.). 
8. Представена изложба “Съвременна българска живопис,  
пластично – концептуално - 67 творби на 38 автора от различни 
поколениям (16 февруари -24 март 2006 г.). 
9. Представена изложба “Съвременна българска живопис,  

Министерство на 
външните работи 

574 500  561 610,65  
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№ Наименование на 
проекта 

Цел и 
приоритет 
от Работна 
програма 

2006 

Резултати от изпълнени дейности по проекта Отговорна 
институция 

Бюджет 
(лева) 

Изпълнение 
на бюджета 

пластично – концептуално 2000-2005” в Холандия, Германия и 
Австрия (септември 2006 г. - февруари 2007 г). 
10. Представена фотоизложба “Съвременна българска 
фотография” от две отделни части – „Българско фотографско 
сдружение и приятели” и изложба „Сляпото петно в Братислава 
(януари 2007 г.). 
11. Представен проект “България – Земя на Европа” в Долна 
Нормандия и Български павилион на Филмовия фестивал в Канн 
във Франция (70 прояви с многостранно представяне на 
българските културни традиции и някои страни на съвременните 
тенденции в българското изкуство (2 май до 9 юни 2006 г.).  
12. Организирана фотоизложба и видеопрожекция “История на 
един пърформанс или Театрални момичета /да бъдем такива, 
каквито сме!” в Любляна, Словения. Модерна серия от 
фотографии на 12 български актриси, заснети в театрална среда 
и облечени в костюми, свързани с историята на съвременното 
българско изкуство (м. ноември). 
13. Организиран пикник на българската диаспора в Моренвилие, 
Франция (21 май 2006 г. ). 
14. Организиран концерт от православни песнопения и български 
фолклор на ансамбъл “Дарени” в Катедралата на Инвалидите в 
Париж, Франция  (3 май 2006 г. ).  
15. Проведен благотворителен концерт в София, зала 
Универсиада, част от кампанията “Заедно за ЕС” под патронажа 
на заместник-министъра на културата г-жа Надежда Захариева (6 
април 2006 г.). 
16.  В Президентската зала на Сената на Френската република 
организиран  концерт на проф. Жени Захариева – пиано и проф. 
Ангел Станков – цигулка, посветен на Националния празник на 
България (6 март 2006 г.).  
17. Организиран празник на България в Европейския парламент в 
Страсбург – организирани културно-информационни прояви и 
разпространение на специално издание на английски език, 
съдържащо информация за България по пътя й към ЕС – история, 
култура, съвременност, бизнес, туризъм. 
18. Проведен Eвропейски форум на местните власти в България: 
“Българските общини - равностоен и необходим партньор” на 18 и 
19 септември 2006 г. в София с участието на изпълнителните 
директори на национални асоциации на местните власти от ЕС. 
19. Проведена международна конференция «Българската 
индустрия като част от индустрията на Обединена Европа» 
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№ Наименование на 
проекта 

Цел и 
приоритет 
от Работна 
програма 

2006 

Резултати от изпълнени дейности по проекта Отговорна 
институция 

Бюджет 
(лева) 

Изпълнение 
на бюджета 

(19.10.2006 г.) в София със специалното участие на г-н Жан-Мари 
Стандарт, представител и старши експерт на Международната 
организация на труда и г-н Луис Оар Мартин, директор на 
Секретариата на Комитета по индустрия, енергетика и научни 
изследвания на Европейския парламент. 
20. Проведена Международна кръгла маса “Европейските 
стандарти в комуникацията “медии-институции”. Опитът на 
страните-членки на ЕС и добрите практики от България” (8 юли 
2006 г.) в София със специалното участие на г-жа Ренате 
Шрьодер, директор на Европейската федерация на журналистите 
и регионален координатор за Европа на Международната 
федерация на журналистите. 
21. Осъществени 12 концерта на Младежка хорова школа – 
Пловдив, пред дипломатическия, политически и делови елит и 
пред представители на широката общественост в Белгия, Австрия 
и Словения. Тържествено отбелязване на 24 май – Ден на 
българската писменост и култура в Белгия и участие в 
тържествата по повод 100 годишнината от рождението на Марсел 
де Бишоп – основоположник на белгийско–българските 
дипломатически отношения. 
22. Осъществени концертни изяви на Младежка филхармония 
"София" в Бавария, Германия 
23. Осъществена поредица от тематични срещи на Клуба на 
чуждестранните дипломати-икономисти в България под надслов 
“Икономическата политика на България и членството в ЕС”. 
24.Проведен Френско–български симпозиум на тема “Резултати 
от членството на България в ЕС за Франция” (28.11.2006 г.) в 
Париж, осъществен пряк контакт с близо 200 влиятелни 
представители на френската общественост, сред които депутати, 
дипломати, журналисти и представители на НПО. 
25. Подготовен, издададен и разпространен специален брой на 
"Балкан бюлетин", посветен на България и проведен уеб-конкурс 
на тема “България в Холандия”. 
26.Осъществено посещение в България на група от 12 естонски 
журналисти (4 - 9 юни 2006 г.), инициирало публикуване на 
многобройни материали за България в Естония, репортажи и 
включвания на живо в естонски електронни медии. 

66. 06-01-063 “Работа с 
европейските и 
българските СМИ във 

1.1 1. Посещение в България на 7 журналисти, представители на 
водещи белгийски медии, отразяващи България и процеса на  
присъединяването й към ЕС (28 април - 3 май 2006 г.); Излъчени  

Министерство на 
външните работи 

 191 500 148 765,29  
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№ Наименование на 
проекта 

Цел и 
приоритет 
от Работна 
програма 
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институция 
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(лева) 

Изпълнение 
на бюджета 

връзка с процеса на 
ратификация на 
Договора за членство 
на Република 
България в 
Европейския съюз” 

4 репортажа - по два за телевизия RTL-TVI и за Първи канал на 
френскоезичната обществена телевизия RTBF; Публикувани 
редица материали за България в най-големите всекидневници 
“Соар”, “Либр Белжик”, “Стандаард”, “Л’Eко. 
2. Посещение в България на 8 журналисти, представители на 
водещи медии, членове на клуб “Голяма Европа” със седалище 
Париж (11-15 декември 2006 г.). Множество предавания и 
публикации във френските медии “Льо Монд”, “Льо Фигаро”, 
“Международна политика”, “Уест Франс”, радио “РТЛ”, 
“Либерасион”, “Ла Либр Белжик” и телевизия “Франс 24”. 
3. Организирани мероприятия за отбелязване на 
присъединяването на България към ЕС: вечер, посветена на 
мемоарите на г-н Жан Сетланже (5 декември 2006 г.);  посещение 
на изложбата “Тракийско злато – съкровищата на българските 
земи”, която музеят “Жакмар-Андре” в Париж представя до 31 
януари 2007 г., ; серия от лекции и научни прояви на изявени 
български археолози, във връзка с изложбата “Тракийско злато – 
съкровищата на българските земи”; закупуване на DVD “Le 
Mystere des Thraces” (Мистерията на траките) на режисьора и 
продуцента Николай Томов на френски език. 
4. Органиизрани Дни на българската култура във Франция, 
протоколни мероприятия с френски журналисти, икономически 
презентации на България, протоколни мероприятия с френски 
парламентаристи, участие в конференции и фестивал за 
България, създаване на Асоциация за приятелство с България в 
Тур (3 май – 10 юни 2006 г). 
5. Участие в планираната инициатива на Европейския център 
“Робер Шуман” в Париж, посветена на присъединяването на 
България и Румъния към Европейския съюз (5 и 6 август 2006 г.). 
Организиране на значими културни прояви – две фотографски 
изложби, посветени на страната, изложба на художествени 
платна и дървени скулптури – дело на български автори; 
организирана и кръгла маса на тема “България и Румъния преди 
присъединяването си към ЕС” изпълнение на българската 
инструментална група “Боя” със свои известни мелодии от 
националния български фолклор. 
6. Организиран концерт по случай 50-тата годишнина от 
приемането на България в ЮНЕСКО в Посолството на Р 
България  в Париж (12 септември 2006 г.). 
7. Изложение „България в Париж” в Ротондата на Парижката 
търговско-промишлена палата, Икономически форум за България 
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в ПТПП, Тракийската изложба в музея „Жакмар-Андре” (12-15 
октомври 2006 г.). Над 12 хиляди посетители. В Икономическия 
форум за България участваха 250 представители на френски 
фирми и бизнес среди.  
8.  Церемония за връчване на орден “Св. св. Кирил и Методий” –
първа степен на г-жа Симон Брюно, президент на Cite internationale
des Arts, Франция (15 ноември 2006 г). Концерт на младия цигулар
Красимир Джамбазов и пианистката Таня Пандова и коктейл. 
9. Организиран тържествен концерт в Голямата и в Гербовата 
зала на Берлинското кметство по надслов “Европа ще спечели с 
България” и прием, посветени на пълноправното членство на 
България в ЕС от 1 януари 2007 година (14 декември 2006 г); 
излъчване на документалният филм на БНТ с автор Йоанна 
Левиева под надслов „България: Пътят към ЕС“, изготвен с 
немски субтитри; музикална програма в изпълнение на цигулара 
проф. Ангел Станков, на рояла проф. Атанас Атанасов; 
организирано и едночасово изпълнение на българската поп-група 
„Dessy and Inside“, със солистка Деси Тенекеджиева. 
10.  Организирана литературно-музикална вечер и българска
изложба, съвместно с Центъра на ирландските писатели и Община
Смолян, по повод на 24 май – Деня на българскта просвета и
култура и на славянската писменост, в Дъблин; Песенно-музикална
презентация с българска фолклорна музика в изпълнение на
ученици (музиканти и певци) от Националното училище по
фолклорни изкуства в Широка Лъка; фотоизложба, посветена на
историята и културата на Родопите; разпространение на брошури,
компакт-дискове, дипляни и др., промоциращи Родопите 
11. Представена  изложба-уъркшоп “Кирилската азбука – новата
азбука на Европейския съюз” и лекция, посветена на
средновековните ръкописи на България (27 ноември – 15 декември
2006 г.,) в Дъблин, Ирландия. Проявите се проведоха в
“Европейски дом” - изложбена зала на Представителството на
Европейската комисия в Ирландия и “Керамичната зала”  в
Националния музей на Ирландия; Предоставени рекламно-
информационни материали, посветени на кирилската азбука;
мултимедийна презентация, съдържаща фотоси на средновековни
ръкописи. 
12. Проведени концерт и прием, организирани съвместно от 
посолствата на България, Румъния и Германия, и Делегацията на 
ЕК в норвежката столица Осло, по повод тържественото 
отбелязване на приемането на Р България в Европейския съюз (9 
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януари 2007 г.). 
13. Организирани срещи с изявени представители на българската 
диаспора, с руски журналисти и български кореспонденти, 
разговори с дейци на науката, образованието и културата на 
Русия и организиран тържествен прием съвместно с румънско 
посолство в Москва, в светлината на присъединяването на 
България към ЕС и утвърждаване на позитивния й образ (19 
декември 2006 г. – 20 януари 2007 г); организирана 
благотворителна вечер, посветена на членството на Р България в 
ЕС и с цел набиране на средства в рамките на Българската 
коледа и за домове за деца в България.  
14. Организирана и проведена информационна кампания в 
Белград, по повод членството на България в ЕС и въвеждането 
на визов режим, съгласно подписаната межди Р България и Р 
Сърбия Спогодба за пътувания на граждани (декември 2006 г.); 
среща на посланика с представители на местните меди; консули и 
вицеконсули на страните членки и представители на сръбските 
власти, среща-лекция на студенти и преподаватели в 
Белградския университет с проф. Андрей Пантев на тема 
“България и ЕС” и лекция на тема “Балкани и ЕС – историческа 
перспектива” в Историческия факултет в Белград. 
15. Участие в организирането на концерт на група “ТЕ” в Брюксел, 
във връзка с честванията по случай членството на България в ЕС. 
16. Осъществено представяне на България на “Месец на 
литературата и художественото изкуство в Тюрингия, Германия", 
конциртни изяви на Ямболска хорова школа. 
17. Осъществено представяне в “Седмица на България в сърцето 
на Вестфалия - БЪЛГАРИЯ ДА в ЕС 2007" – представяне на два 
български културно-информационни щанда на обществени 
мероприятия в различни градове на провинциите Северен Рейн-
Вестфалия и Долна Саксония, провеждане на български вечери с 
прожекция на филми и концертни изяви. 

67. 06-01-064 “Активно 
присъствие на 
България в 
комуникационни 
кампании на 
европейска сцена в 
рамките на 
австрийското (януари 

2.2 1. Проведена научна конференция “Българската книга отвъд 
България”, посветена на 200-годишнината от издаването на 
първата печатна книга на новобългарски език в Института по 
славистика на Виенския университет, във Виена, Австрия; 
Открита паметната плоча, посветена на първата българска 
печатница във Виена, основана през 1875 г.  
2. Представяне на изложбата „Българската възрожденска книга в 
културното пространство на Виена” с работно заглавие

Министерство на 
външните работи 

95 750 92 528,85  
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- юни 2006 г.) и 
финландско (юли – 
декември 2006 г.) 
председателство на 
ЕС” 

културното пространство на Виена”, с работно заглавие 
„Издадени във Виена” (май 2006 - февруари 2007година) в 
Националната библиотека на Австрия; издадени са 700 каталога 
и 30 плакати, подбрани са българските и австрийски книги за 
изложбата. 
3.  Участие  във фестивал на българското документално кино, 
част от дните на българската култура, включваща разнообразни 
прояви (1 до 3 септември) в “Киазма” – националният музей на 
модерното изкуство, в центъра на Хелзинки. Прожектирани са 
около 10 български документални филма. 
4. Организиран съвместен прием за 300 гости в сградата на 
делегацията на Европейската комисия в Хелзинки. Специален 
гост -  Оли Рен. 
5. Организирано тържество “Коледна мечта”, посветено на децата 
на българите, живеещи в Македония. Изпълнена е литературно-
музикална програма пред около 70 участници. 
6. Изработвен и поставен трансперант /билборд/ на фасадата на 
Посолството на България в Берлин в чест на пълноправното 
членство на страната в ЕС. Надписът гласи “България в ЕС”. 
7. Превод и озвучаване на немски език на филма  “За Ернрот - 
без пристрастия”. Филмът е прожектиран на организираната от 
Посолството съвместна българо-финландска вечер, посветена на 
финландското председателство. 
8. Изготвени информационни материали на английски, немски и 
френски език, представящи достиженията на България в областта 
на икономиката, туризма и науката във връзка с 
присъединяването към ЕС, разпространени чрез мрежата от 25 
Евро Инфо Центъра до 260 информационни точки в ЕС.  
9. Изготвени над 100 специализирани новинарски материала на 
английски немски и френски език, разпостранени чрез 
партньорската мрежа на Европейския съюз за радио и телевизия, 
достигайки до обществените радиостанции в 54 страни-членки на 
организацията. 

68. 06-01-065 
“Провеждане на 
комуникационна 
кампания в 
институциите на ЕС 
за представяне на 
напредъка на 

2.1 
 

1. Участие в ежегодно провежданите “Отворени врати” на 
Европейския парламент, (30 април – 1 май 2006)  в Страсбург, 
Франция. Представяне на България и Румъния като нови членки 
на ЕС в най-близко бъдеще. Организирани и проведении: 
фотоизложба в четири раздела: Култура”, “Природа “, 
“Икономика”, “Политика”, разпределена в 47 фотоса, която 
отразява значими политически събития за  България, 

Министерство на 
външните работи 

287 250 253 262,93 
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България във връзка 
с изготвянето на 
мониторинговите 
доклади на 
Европейската 
Комисия и 
предстоящите 
решения на ЕС по 
отношение на 
членството на 
страната ни” 

туристически забележителности и др.; щанд на България със 
сувенирни изделия с традиционно български характер и 
рекламно-презентационни материали; дегустация на вина. 
2. Организиране на българско селище в рамките на “Дни на 
отворените врати в европейските институции” в Брюксел, Белгия 
(6 май 2006 г.). Представене на българската култура, традиции, 
история, изкуство. Наемане на 4 шатри в парк Леополд - в 
близост до Европейския парламент, в които бяха представени: 
туристическа информация и брошури за история, фолклор и 
природа на България на френски, английски и немски език, CD и 
DVD за България и български рекламни сувенири; рекламни 
материали и брошури с туристическа информация; традиционни 
български занаяти. Демонстрация на живо на грънчарство беше 
направена от г-жа Виолета Керемидчиева - майстор-грънчар от 
Етъра. 
Представена изложба на български произведения на изкуството – 
живопис и скултптура на младите творци Петьо Денев и Христо 
Христов; представяне на мултимедийн прожекции и разнообразна 
музикално художествена програма с български изпълнители – 
триото на Теодосии Спасов, оперната певица Мариана. 
В сградата на Европейския парламент, България беше 
представена с фото изложба от 47 фотоса на 20 пана, 
представяща постиженията на страната в историята, културата, 
икономката и политиката, както и с мултимедийно представяне на 
монитор и щанд за туристическа информация и рекламни 
материали. 
3. Концертно турне на Николина Чакърдъкова и Неврокопски 
танцов  ансамбъл в рамките на кампанията «Родино моя» , което 
представи пред европейската публика спектакъла “Магията на 
българския фолклор”.  
06.05.2006г., Белгия, Брюксел, Дни на отворени врати на 
Европейския парламент - открит концерт, над 1500 души 
03.05.2006г., Австрия, Виена, зала Витгенщаин - 800 души и 
правостоящи 
07.05.2006г., Англия, Лондон, зала Грант - 1200 души и 
правостоящи 
09.05.2006г., Франция, Париж, зала 1 на ЮНЕСКО - 1700 души и 
правостоящи 
12.05.2006г., Германия, Берлин, Майсторска зала - 600 души и 
правостоящи  
4. Финансиране и поддържане през 2006 година на електронен 
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портал Eupolitix. В сайта се подържат 4 микространици за 
България, където се публикуват интервюта с български политици, 
участва се с обмен на информация за организирани срещи. 
5. Публикувана статия за България в списанието Europe’s World, 
по договореност на Мисията на Р България към Европейските 
общности в Брюксел. Читатели на списанието са служители в 
европейските институции, политици, бизнесмени, международни 
чиновници в Брюксел. 
6. Организирани  посещения на  2 групи журналисти, 
акредитирани към европейските институции (7.05-10.05.2006 и 7-
12 декември 2006 г.). Участвалите в пътуването до България 19 
журналисти публикуваха средно по 2 материала от посещението 
си. 
7. Проведена Българска културна вечер, организирана съвместно 
с Белгийското европейско движение. Изпълнение на  Джаз трио 
на Сабин Тодоров, прожекция на филма “ По-големият брат” с 
автор Бойко Василев. Представяне на фотоси с изгледи от 
България, в последствие публикувани на сайта на Белгийското 
европейско движение. 
8. Представена изложба “България на длан” с автор Съни 
Сънински в сградата Берлемон на Европейската комисия. 
Инициативата  е подкрепена от  ГД Разширяване на ЕК. В 
продължение на 10 дни близо 12 000 души, служители на ЕК, 
работещи в различни сгради на институцията и в другите 
европейски институции са посетили и разгледали изложбата. 
Репортаж за изложбата е заснет от една от фламандските 
телевизии. Асошиейтед Прес има изготвен материал Публикация 
за изложбата има и в Бюлетина на ЕК- Commission Direct. 
9. Провеждане на спектакъл на трупата “Малабар” в София, която 
е специализирана в представления на открито и включва 
акробатика, визуални и пиротехнически ефекти. Проведена е 
пресконференция, подготвени са и разпространени 3000 постера 
и 15 хиляди флайъра, които носят логото на Националната 
програма за отбелязване приемането на България в ЕС. 
Разпространен е пресрилийз сред основните медии, рекламна 
кампания с банери в интернет страници, видео-клип в столичното 
метро и транспортни средства, осигурени са специални спотове в 
електронни медии. 
10. Провеждане на инициативата Послание “BULGARIA” - акция в 
навечерието на присъединяването на България към ЕС и на 
предстоящото от началото на  2007 година немско 
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председателство на ЕС (13 -15 декември 2006 г.,) в Берлин, 
Германия. 
Всекидневно хиляди минувачи по Лайпцигер Щрасе, където се 
намира Българското посолство, виждат името на България на 
кирилица – новата азбука на ЕС. 
11. Представяне на фотоизложба   “Лица на българската 
духовност” с автор Иво Хаджимишев (февруари-април 2007 г.) в  
Брюксел, Белгия,  в сградите на европейски институции. 
Изложбата ще бъде представена  по случай Националния празник 
на България – 3 март в Европейските институции в Брюксел и  
 за 24 май – Денят на българската просвета и култура и на 
славянската писменост в гр. Пиза и други университетски градове 
в Италия.  
12. Организиране на редица инициативи, свързани с приемането 
на Р България в Европейския съюз в Брюксел: откриване на 
изложбата “Български художници в Европа”; честване на 
присъединяването на България и Румъния към ЕС в Брен-льо-
Комт; представяне на България в Европейския колеж в Брюж във 
връзка с тържествата за  отбелязване на присъединяването ни 
към ЕС; представяне на Вернисаж в люксембургската галерия 
“Editions 88”. На вернисажа и последвалия концерт на струнен 
квартет от Националното музикално училище в София 
присъстваха над 100 души, представители на политическите, 
деловите и културните среди на Люксембург и българи, работещи 
в европейските институции; 
13. Представяне на изложба на български художници, работещи в 
Белгия, и на български приложници, в церемониалната зала на 
кметството в Брен-льо-Конт; представяне на България с 
информационни и рекламни материали, на българските 
традиционни занаяти и на българската кухня и вино в два 
павилиона на централния площад на града. 
14.  Проведен е шахматен турнир в Брюксел с участието на 
световния шампион по шахмат  Веселин Топалов и 
представители на европейските институции. 
15. Съвместно отбелязване на приемането на България и 
Румъния за членове на ЕС в Дамаск, Сирия: пресконферениция 
на ръководителите на мисии на Германия, Европейската комисия, 
България и Румъния и коктейл за представителите на ДК, 
сирийската държавна администрация, бизнесмени и 
интелектуалци; музикалният съпровод по време на 
конференцията и приема с произведения от български автори 
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беше с участието на Лъчезара Димитрова - цигулка, 
преподавател в Сирийската държавна консерватория в съпровод 
на пиано с изпълнение на музикални произведения от български 
автори. Аранжиран е щанд с представяне на българска 
национална кухня и раздаване на сувенири с българското 
национално знаме. 
16. Организиране на тържествен концерт в Братислава за 
приемането на България и Румъния в ЕС.  
17. Органиизране и провеждане на редица нициативи в Брюксел в 
навечерието на присъединяването: Изложба на Ставри Калинов и 
коктейл  в сградата Шарлеманъ на ЕК в Брюксел. Събитието е 
отразено от  БТА публикация за изложбата са направени в 
Бюлетина на ЕК - Commission Direct; Организиране на концерти  в 
Брюксел по случай седмиците на България в Съвета на ЕС и в 
Европейската комисия. 
18. Представяне на България в регионите на Белгия. Българският 
проект на манекен Пис, облечен като сурвакарче и носещ 
благопожеланията на българския към другите народи за здраве, 
благоденствие и плодородие на земите им,  беше приветстван от 
общинския съвет на Брюксел. Костюмът на манекен Пис, след 
церемонията ще бъде изложен в музея на Манекен Пис към 
Кметството на Брюксел. Местните радио и телевизия отбелязаха 
събитието със специални репортажи. 
19. Организиране на тържество-коктейл в Брюксел по случай 
присъединяването на България  и Румъния към ЕС (февруари 
2007 г.) 
20. По инициативата “Подаряваме българската книга на Европа” 
бяха подбрани книги, представящи българската история и 
култура, които бяха разпространени до библиотеките и 
изследователските центрове в 28 страни от Европейския съюз и 
Западните Балкани. 
21. Изготвен сборник “Българската евроинтеграция в огледалото 
на електронните медии”, разпространен сред над 200 ключови 
представители на европейските институции;проведена кръгла 
маса по време на фестивала “Българската Европа” със 
специалното участие на Бриджит Чернота, ръководител на екипа 
за България в Главна дирекция “Разширяване” на Европейската 
комисия 

69. 06-01-066 
“Представяне на 

3.1 1.  Посещение в България на екип на Словашката телевизия 
(STV), които осъществиха срещи с представители на държавни 

Министерство на 
външните работи 

191 500 172 340,36 
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постиженията на 
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обществения и 
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и приноса й като 
бъдещ член на ЕС” 
 

институции и неправителствени организации, студенти и 
преподаватели от Националната художествена академия. 
2. Посещение в България на един турски журналист от 
ежедневника “The New Anatolian” (11 – 13 октомври 2006 г.). 
Излъчено радиопредаване по радио “Гласът на Турция”, на тема 
“Присъединяването на България”. 
3. Посещение на две групи унгарски журналисти в България – от 
популярния всекидневник “Непсабадшаг” и от предаването 
“Панорама” на Унгарската национална телевизия. Като резултат 
от посещението бяха публикувани 4 статии за България във в-к 
“Непсабадшаг” и беше излъчен репортаж /филм и интервюта/ за 
България в политическото предаване “Панорама” на 21.12.2006 г. 
4. Oрганизирано официално мероприятие – коктейл в 
Резиденцията към посолството на Р България в Атина, в 
светлината на присъединяването на България към ЕС. 
5. Организиране и провеждане на конкурс за написване на Есе за 
България (м. май 2006 г.) в Любляна, Словения. Заглавието на 
проведения сред студенти от Философския факултет на 
Люблянския университет конкурс беше: “България – прекрасна 
непозната”. Конкурсът беше проведен в три кръга, като от 
първоначално предадените 63 писмени работи до последния кръг 
бяха допуснати 10 есета. Tекстът на победителя беше отпечатан 
във в-к “Труд”. 
6. Организиране на представянето на България на “Европейската 
седмица 2006 г.” и тържественото отбелязване на Деня на Европа 
в “Център Европа” в Любляна, Словения. Събитието е медийно 
отразено по всички словенски електронни медии.  
7. Организиран тържествен концерт с участието на камерния 
ансамбъл “Йоан Кукузел - Ангелогласният”. Изпълнени старинни 
православни песнопения в навечерието на коледните празници 
(30 ноември 2006 г.) в базиликата “Санта Мария Маджоре” в Рим, 
като присъстващите бяха над 600 души. Националната телевизия 
RAI засне кадри от концерта и взе интервю с извънредния и 
пълномощен посланик н България в Рим.  
8. Организирани редица инициативи във Великобритания: 
прием за 80 души в посолството по повод 15-та годишнина от 
основаването на Американския университет в България (2 
декември); организиран празничен концерт в лондонската зала 
Гранд (3 декември), посветен на членството на България в ЕС, с 
участието на дует Каризма, Дони и Нети, Диалог, Ъпсурт. На 
концерта присъстваха около 1 000 души.; коледно 
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благотворително тържество в посолството, организирано 
съвместно с благотворителните организации Friends of Bulgaria и 
Zov UK и Bulgaria City Club, което имаше за цел тържествено 
отбелязване на присъединяването на България в ЕС за 
българската общност (12 декември). Присъстваха около 350 
души; организиран коледен концерт “България и ЕС” в концертна 
зала Saint John’s Smith Squire, с участието на Валя Балканска, В. 
Найденов и група “Щурците” (16 декември). Присъстваха около 
400 души; концерт на Деница Лафчиева, кларинет, в Уигмор хол, 
най-престижната зала за класическа музика във Великобритания 
(29 януари 2007 г.). 
9. Участие в Седмицата на присъединяващите се страни и 
страните-кандидатки за членство в ЕС, проведена в рамките на 
Информационната кампания за Европейския съюз на 
Правителството на Чешката република (19-25 юни 2006 г.). В 
събитието участваха представители на България, Румъния, 
Турция и Хърватска. Разположен щанд на България с рекламни 
материали. На големи екрани беше прожектиран филм за 
страната. 
10. Публикувано приложение за България във вестник “Лидове 
новини” – Прага (6 декември), по случай присъединяването на 
България към Европейския съюз. Читателската аудитория на 
вестника е около 300 000 души. 
11. Организиран прием за 250 души в Посолството на България в 
Букурещ, във връзка с отбелязване на присъединяването на 
България в Европейския съюз (19 декември 2006 г.). 
12. Направена допечатка и доставка на имиджовите брошури 
“България - Фолклор”, “България – Култура и история” и “България 
- Природа” на английски, немски и френски език, във връзка с 
представянето на България в рамките на честванията на Деня на 
Европа в Брюксел под патронажа на Европейския парламент (6 
май 2006 г.) и участие на българската страна в ежегодно 
провежданите “Отворени врати” на Европейския парламент в 
Страсбург (30 април -1 май 2006 г.), 
13. Захранване с информация и техническо обслужване на 
специализираната интернет страница Evroportal.bg за периода 16 
декември 2005 г. – 17 февруари 2006 г. 
14. Осъществено концертно турне на Колегиум за камерна музика 
“Арсмузика Шумен” под мотото “Моят европейски глас” - 8 
публични прояви в Италия и Словения. 
15.  Проведена Международна експертна кръгла маса по 
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състоянието на индустриалните отношения в България в 
светлината на Европейския социален модел (2.09.2006 г.) в 
София, със специалното участие на г-н Жил Сом – Директор на 
Френския институт за международно социално сътрудничество. 
16. Проведени Дни на България в Милано (24-27 октомври 2006 г.) 
– поредица от културно-информационни прояви с участието на 
български и италиански политици, представители на 
академичните, културните и бизнес-средите. 

70. 06-01-067 
“Представяне на 
България като бъдещ 
член на ЕС” 

3.2 1.Проведен съвместен джаз-концерт на български (Теодоси 
Спасов), румънски, унгарски и австрийски изпълнители в 
Будапеща, Унгария, Културен център „Йовьо Хаза”. Концертът бе 
изнесен пред близо 700 зрители. По време на инициативата са 
разпространени над 2000 стр. рекламни материали за България. 
Медийното отразяване на събитието включва интервю на 
Теодосий Спасов по водещ унгарски телевизионен канал. 
2. Проведено концертно турне на представителен ансамбъл на 
Национално училище за фолклорни изкуства “Филип Кутев”, гр. 
Котел. Изнесени са концерти през м. май 2006 в Братислава, 
Словакия, в Дом „Витгенщайн”, Виена, в Брюксел, Белгия. 
3. Представяне на България в Берлин под надслов „България по 
пътя към ЕС ” в “Потсдамер Плац. Аркаден”.  Изпълнение на 
малък представителен ансамбъл /12 души/ от НУФИ „Филип 
Кутев” – Котел и концерт на Теодосий Спасов Трио (23 май 2006 
г.). 
4. Изнесени концерти в 7 страни членки на ЕС, в рамките на 
“Младите музикални таланти – културна визия на България”: 
27 юни 2006 г. – Виена, Австрия, БКИ Дом “Витгенщайн” - концерт 
на вокална формация “Аква-Делия” 
28 юни 2006 г. – Братислава, Словакия, БКИ - концерт на вокална 
формация “Аква-Делия” 
30 юни 2006 г. -  Париж, Франция, БКИ -  концерт на Георги 
Черкин, Светлин Русев и Борислав Йоцов 
20 – 23 септември2006 г. – Прага, Чехия - Концерт на Георги 
Черкин и Борислав Йоцов 
17 – 20 ноември 2006 г. – Берлин, Германия- Концерт на Трио 
“Арденца”  
25 – 28 ноември2006 г. – Варшава, Полша - Концерти на Роберта 
– поп-рок певица, Александър Кипров – пиано и Герасим Дончев – 
вокал, клавишни 
11 – 12 декември 2006 г. – Виена, Австрия - Концерт на Борислав 

Министерство на 
външните работи 

191 500 189 010,61 
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Йоцов и Мартин Стоянов 
13 – 17 декември .2006 г. – Варшава, Полша - Концерт на 
Борислав Йоцов и Мартин Стоянов 
5. Тиражиране и представяне на фотоизложбите “България – 
страна на древни цивилизации” и “Златни страници от 
българското средновековие” им в различни страни на ЕС в 
навечерието на присъединяването на България към ЕС (м. август 
2006 год. и през цялата 2007 г.) в Българските културни институти 
във Варшава, Берлин, Прага, Братислава, Виена, Будапеща, 
Париж и др. европейски столици. 
6. Представянето на изложба в Лондон (21 до 26 август 2006 г.) в 
“London Institute of Education” в рамките на ХХІ Световен конгрес 
по византинистика. 
7. Представяне на фотоизложба „България – люлка на древни 
цивилизации” на Иво Хаджимишев, в рамките на съпътстваща 
културна програма по повод ХІ-та среща на върха на държавните 
и правителствени ръководители на франкофонските страни (20-
25 септември 2006 г.) в Букурещ, Румъния. 
8. Проведена международна конференцията в Бон (28 и 29 
септември 2006 г.) под надслов “Предизвикателствата пред 
България като бъдещ член на ЕС” в сътрудничество с 
Германското дружество за международна политика и с участието 
на български и немски специалисти по международни отношения 
и европейска интеграция – дипломати, академици, бизнесмени. 

71. 06-01-068 “Лобиране 
сред държави-членки 
на ЕС за възможно 
най-бързо 
ратифициране на 
Договора за 
присъединяване на 
България и Румъния 
към ЕС” 

1.1 1. Изработена и представена фото изложба от 47 фотоса на 20 
пана, представяща постиженията на страната в областта на 
историята, културата, икономката и политиката, в сградата на 
Европейския парламент. Мултимедийно представяне в 
Европарламента, целодневна художественно-музикална 
програма; разпространение на рекламни материали за България. 
2. Отпечатани 4 вида рекламни брошури популяризиращи  
България на английски, френски и немски и руски език. 
Тематиката на брошурите обхваща природата, фолклора и 
историята на България, съдържащи цветни снимки и текст. 
3. Отпечатано рекламно каре за България във вестник 
“Файненшъл Таймс, със специално приложение за България. 
Текстът гласи: “България – член на голямото европейско 
семейство” (12 юли 2006 година). 
4. Осъществена инициативата “Дни на България в Холандия” 
(октомври 2006 г.).  Разпространение на постери на обществени 

Министерство на 
външните работи 

186 000 178 486,28 
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места, поставяне на рекламни постери в 8 автобуса, пред 
църквата “Гроте керк”. Официално са представени списанието “26 
–тата звезда”, картини и скулптури от български творци  и фото 
изложба. Организиране на концерти с пиано и цигулка, както и 
оркестър народна музика и фолклорни танци; проведено културно 
и търговско изложение с насоченост туризъм и винопроизводство. 
Изложението е посетено от 1200 души. 
5. Посещение (м. септември 2006 г.) на 10 датски журналисти в 
България. Публикувана е статия във в-к “Industriens Dagblad” от 
19.09.2006г. от  журналист на свободна практика. 
6. Представена изложбаата “България на длан” в Берлин с автор 
Съни Сънински (октомври 2006 г.). Изложбата представя 
забележителностите  на България в миниатюри. 
7. Изложбата “България на длан” е представена и в Щтутгарт по 
време на учредителното заседание на смесената комисия 
България- Баден Вюртенберг на 21 и 22 ноември 2006. 
8. Закупуване на юбилейни монети, посветени на членството на 
България в ЕС, които бяха връчени на представители на 
институциите на ЕС, видни политици от страните членки на ЕС и 
други хора с принос към България. 

72. “Горещи теми”  С цел представяне на България по време на форуми, изложби, 
изложения и други събития, с активното съдействие на 
дипломатическите представителства на България: 
1. Закупени книги, разкриващи богатата българска култура, 
история  и природа – 20 заглавия на английски, френски, немски и 
руски език ; 
2. Закупени филми, представящи България, нейната култура, 
история и икономическо развитие: 
Филм “Открийте тази земя”- 1000 броя 
Филм за туристическата индустрия на България – 5000 броя 
Филм “Пощенска картичка на София”-1125 броя; 
3. Закупени сувенири с традиционно български характер и 
рекламни материали с логото на България; 
4. Отпечатани два вида календари за 2006 година с логото на 
България, с общ тираж 1950 броя. 

Министерство на 
външните работи 

142 000 119 514,60 

73. 06-01-07 “Изложба 
във Виена за 
представяне на 
напредъка на 
България в 

б ”

1.1. 1.Изложба във Виена за представяне на напредъка на България в 
социалната област (23-25 май 2006 г.), под надслов “България - 
надежден партньор на ЕС”; изработени 300 бр. мултимедийни 
дискове с информация за напредъка на България в социалната 
сфера и разпространени 3000 брошури на английски  и немски 

Министерство на 
труда и 

социалната 
политика 

30 000 27 094   



 40

№ Наименование на 
проекта 

Цел и 
приоритет 
от Работна 
програма 

2006 

Резултати от изпълнени дейности по проекта Отговорна 
институция 

Бюджет 
(лева) 

Изпълнение 
на бюджета 

социалната област” 
 

език, които представят информация за приоритетите на МТСП и 
за напредъка в социалната политика във връзка с 
присъединяването на България към ЕС; осигуряване на 
фолклорни изпълнители, вина за дегустация. 

 


