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ВЪНШНА ПОЛИТИКА 

I. Отношения с Европейския съюз 
  

 Запазване на тясно сътрудничество по ключови въпроси със страни от ЕС със 
сходни на нашите интереси: 

 сътрудничество със страните от Централна и Източна Европа по темата за 
предоговарянето на общата Селскостопанска политика на ЕС, както и за 
предотвратяване на възможността за развитие на Европа на две или повече 
различни скорости;  

 сътрудничество с Гърция, Италия, Испания, Малта и други държави по теми, 
касаещи сигурността на външните граници на ЕС. 

 Отстояване на националния ни интерес в рамките на ЕС относно всички 
решения, свързани с актуализиране на икономическите проучвания във връзка с 
изграждане на втората тръба на Балкански поток директно от територията на 
Руската федерация до Варна по дъното на черноморския басейн. 

II. Платформа за сътрудничество със страните от Дунавския регион 
 

 Създаване на форуми на държавно ниво, работни групи по експертни теми, 
бизнес форуми.  

 Увеличаване на съобщенията по дунавския речен коридор в общия транспортен 
микс на Република България. 

 Значително подобряване на работния процес между звената в отговорните 
ведомства на страните по поречието на река Дунав по отношение изготвяне на 
повече и по-печеливши общи/съвместни? туристически планове. 

 Разрешаване на трансгранични проблеми, свързани с опазване на околната 
среда, въз основа на съвместни изследвания. 

 Общи инфраструктурни проекти за по-голяма свързаност на дунавските страни 
и засилване на търговския обмен между тях посредством/чрез използване на 
новопостроена и обновена речна инфраструктура и флот. 

 Създаване на съвместен институт за иновации в интелектуалната сфера – напр. 
програми за био селско стопанство и академичен обмен по нови и перспективни 
научни дисциплини (напр. Дунавски институт за подкрепа на приложните науки и 
технологии). 

 Съвместно търсене на финансиране за стратегически инфраструктурни проекти 
(мостове, пристанищна и енергийна инфраструктура) 

 Създаване на общи/съвместни? културни и туристически проекти. 
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III. Външнополитически приоритети извън Европейския съюз 

 Идентифициране на производствени отрасли с икономически потенциал и 

реализиране на тяхната продукция на съответните пазари, както и стартиране 

на преговори за стокообмен. 

 Представяне на Република България като атрактивна туристическа дестинация. 

 Активна роля на дипломатическите ни представителства в инициативи от 

културен характер на местно ниво (участие в национални и религиозни 

празници, благотворителна дейност в съответната страна). 

 Адекватно представяне на българската държава на местно ниво и осигуряване 

защита на правата на българските граждани,  

 Съдействие от страна на МВнР при организиране на културни мероприятия за 

популяризиране на българската култура зад граница. 

 С цел ограничаване влиянието на фундаментални и радикални религиозни 

течения, както и приток на имигранти от Южна Азия, Северна Африка и 

конфликтните райони в Близкия Изток, да се предприемат следните стъпки: 

 Засилване контрола по българската граница; 

 Депортиране на вече пристигнали незаконно пребиваващи чужди граждани 

или разпределянето им със средства на ЕС към други страни членки; 

 Осигуряването на трудова заетост за онези, които вече са придобили 

легален статут в страната, инвестиране в тяхната интеграция и културна 

адаптация; 

 Спиране притока на радикализирани духовници от Саудитска Арабия и 

замяната на вече пребиваващите у нас с духовници – български граждани 

(съвместна работа с МВР и МП); 

 Контрол над проповедническата дейност от фундаментален характер и 

унищожаване на разпространявана литература, призоваваща към 

религиозна нетърпимост. 

IV. Реформиране на Министерство на външните работи 
 

 Осигуряване на адекватно ресурсно обезпечаване за дипломатически дейности 

в областта на двустранната и многостранната дипломация и участието във 

формати, в които националните интереси се отстояват чрез инструментите на 

външната политика.  

 Разширяване на кадровия състав за своевременно и компетентно обслужване 

на българските граждани, в това число и привличане на търговски и 

икономически служители в дипломатически представителства на Република 

България, с цел увеличаване обема на директните инвестиции. 
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 Промяна в Закона за дипломатическата служба с цел по-висока ефективност, 

контрол и отчетност и подобряване на координацията между отделните звена в 

МВнР и различните министерства. Преструктуриране на централното 

управление на МВнР и дипломатическите мисии зад граница, така че да бъде 

постигната по-добра координация и синергия между институциите, в това число 

Министерството на икономиката и Министерството на културата, при 

осъществяване на икономическата и културната дипломация с цел 

консолидиране на външната политика и отстояване на националните интереси. 

 Оптимизиране дейността на Отдел „Обучителни, изследователски и проектни 

дейности“ на настоящия Дипломатически институт към МВнР с оглед 

повишаване на научно-приложната стойност на проведените изследвания и 

увеличаване на иновативния потенциал у постоянно заетите научни сътрудници 

в отдела. 

V. Българи зад граница 
 

 Подпомагане на българските училища извън страната чрез изпращане на 

учебници, книги и помагала на български език, а също и чрез осъществяване на 

преподавателски обмен и предоставяне на материална помощ за осигуряване 

на сгради (в това число и наемането им) за български училища или читалища в 

чужбина. 

 Изготвяне на единен учебен план и подходяща учебна програма за българските 

училища зад граница – съвместен проект на дипломатическите мисии в чужбина 

и МОН. 

 Актуализиране съдържанието на ТВ Канал „БНТ Свят" с оглед изграждане на 

мост между Република България и нейните диаспори в чужбина и 

разпространението му чрез сателитни и кабелни оператори в съответните 

страни. 

 Създаване на български детски канал с подходящо съдържание, който децата в 

пределите и зад границите на Република България да могат да гледат и който 

да се разпространява чрез сателитни и кабелни оператори в съответните 

страни. 

 Засилване работата на МВнР, МОН и др. по идентифициране на различните 

центрове на българските диаспори зад граница с цел подпомагане на тяхната 

културна, научна и социална дейност. 

 Повишаване качеството на консулското обслужване на българските граждани в 

чужбина чрез съответно кадрово и финансово осигуряване, доколкото това 

кореспондира с пряката дейност на МВнР спрямо българските общности зад 

граница. 

 Разглеждане на българските общности в чужбина като потенциален ресурс за 

прекратяване на демографската криза у нас, опростяване процедурата за 
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придобиване на българското гражданство и подпомагане на интеграцията на 

тези групи.
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