
 
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО НА РАБОТНАТА ПРОГРАМА ЗА 
2006 ГОДИНА ПО КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ В ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ 2002-2006 
/Приета от Министерски съвет на 23.02.2006 г./ 
 
Настоящият годишен отчет е изготвен въз основа на подадените в Отдел 
“Европейска комуникация” на Дирекция “Информация, връзки с 
обществеността и европейска комуникация” на Министерство на външните 
работи оперативни отчети на държавни институции, ведомства и организации-
изпълнители на проекти по Работната програма за 2006 г. Отчетът съдържа 
общо шест части: 
 
I. Обществено-политическа рамка на Работната програма за 2006 г. по 
Комуникационната  стратегия 
 
II. Приемане на Работната програма и определяне на нейните цели и приоритети 
 
III. Резултати от изпълнението на Работната програма в Национален план и в 
Международен  план 
 
IV. Бюджет 
 
V. Изводи и препоръки 
 
VI.  Изпълнение на проектите на държавните институции по Работната 
програма за 2006 г. /Таблица – Приложение 1/ 
 
І. ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКА РАМКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 
РАБОТНАТА ПРОГРАМА ЗА 2006 Г. ПО КОМУНИКАЦИОННАТА 
СТРАТЕГИЯ 
 
Основните задачи, която бяха поставени при изпълнението на Работната 
програма за 2006 г. по Комуникационната стратегия бяха свързани, от една 
страна, с подпомагане на ратификацията на Договора за присъединяване на 
Република България към Европейския съюзи, и от друга, с подготовката на 
българското общество за политическите и икономически промени, свързани с 
предстоящото членство в ЕС и произтичащата от това готовност за прилагане на 
европейските стандарти и изисквания. Двете основни задачи съставляваха 
съответно и основите на Международния и Националния план по 
Комуникационната стратегия. 
 
Особено важно през 2006 година беше осъществяването на успешна 
ратификация на Договора за присъединяване на България към Европейския 
съюз, с оглед на сложния социално-политически контекст, в който тя се 
провеждаше. Отхвърлянето на Европейската конституция на референдумите в 
Холандия и Франция и свързаното с това удължаване на срока (до 2009 г.) на 
влизането в сила на документа, въпросителните около цялостното развитие на 
Европейския съюз, създаването на негативизъм в европейските общества 
относно ново разширяване на Европейския съюз и по-конкретно опасенията от 



свободното движение на работници и преместването на производства, 
независимо дали оправдани или не, създаваха по-скоро предпазлив или 
негативен обществено-психологически климат за провеждането на 
ратификацията. Независимо че приемането на България в ЕС се утвърждаваше в 
отделните страни членове на ЕС посредством гласуване в съответните 
парламенти, а не чрез референдуми, депутатите и политическата класа в тези 
страни не можеха да не бъдат повлияни от този негативен климат. 
 
Към това следва да се добави липсата на яснота относно конкретните параметри 
на предстоящото членство на България и очакваните през годината 
Мониторингови доклади на Европейската комисия, от които до голяма степен 
зависеше прилагането или не на отлагателни или защитни клаузи, налагането на 
строг мониторинг върху чувствителни области, посочени и в предишните 
доклади на Европейската комисия. Ратификацията на договора в много от 
националните парламенти зависеше именно от оповестяването на докладите на 
европейския изпълнителен орган.  
 
В национален план, изпълнението на Работната програма през 2006 г. бе изцяло 
подчинена на приоритетите и целите, залегнали във Втория етап от 
изпълнението на Плана за действие 2002 -2006 г. – периода между 
приключването на преговорите и фактическото пълноправно членство. През 
този период основен акцент следваше да бъде поставен не толкова върху 
общата информация за Европейския съюз и воденето на преговорите, колкото 
върху конкретната подготовка на различните целеви групи за членството,  
готовността за спазването на стандартите и изискванията на Европейския съюз, 
разработката на анализи и планове за отражението на европейското членство 
върху различни отрасли на икономиката.   
 
Изпълнението на Работната програма за 2006 г. до голяма степен беше улеснено 
от продължаващата висока подкрепа на общественото мнение за членството на 
България в ЕС, в рамките на 65-70% от активното население, което не 
представлява значително отклонение от средните стойности на подкрепа през 
изминалите години. Същевременно е редно да се отбележи започналото от 
предишни периоди нарастване на страховете от членството в ЕС в личен план.  
 
Това беше адекватно отразено в целите и приоритетите на Работната програма 
за 2006 г. чрез, от една страна, повече проекти за тясно специализирани 
професионални групи, и от друга, продължаването на масовите информационни 
кампании за широки кръгове от обществото. В този смисъл Работната програма 
за 2006 г. до голяма степен продължи дейностите, познати от първия етап на 
Комуникационната стратегия, като наблегна на конкретизирането на 
информацията и директното й поднасяне на адресатите. С цел по-доброто 
отразяване на социално-политическата реалност, значителна част от 
изпълнението на проектите на министерствата и организациите-изпълнители 
беше осъществено през  втората половина на годината с цел да бъдат 
неутрализирани нарастващите страхове в обществото непосредствено преди 
членството, както и заради очаквания доклад на Европейската комисия от м. 
септември 2006 година. 
 



II. ИЗГОТВЯНЕ, СЪГЛАСУВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РАБОТНАТА 
ПРОГРАМА ЗА 2006 Г., ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ 
  
Като отражение на описаната социално-политическа рамка, бяха подробно 
разработени и разписани целите и приоритетите по Националния и 
Международен план. Бяха взети в предвид същественото значение на 
дейностите по Международния план, както и нуждата от целенасочена и 
конкретна информация в рамките на Националния план. 
  
По Международния план целите и приоритетите бяха синхронизирани  с 
основната политическа задача на Министерството на външните работи в 
областта на европейска интеграция – осигуряването на безпроблемно 
ратифициране на Договора за присъединяване. Освен ратификацията на 
Договора за присъединяване, като основни цели бяха изведени осигуряването на 
публичност на постигнатите резултати в процеса на интеграция и представянето 
на България като бъдещ член на ЕС. За постигането на последната цел, в 
рамките на която основните приоритети бяха представянето на българските 
култура, природа, традиции и обществен живот, активно бяха използвани 
външни изпълнители – специализирани в съответните области. Много от 
дейностите бяха извършени съвместно с Министерството на културата. 
  
В Национален план основният акцент беше поставен върху конкретната 
подготовка на българските граждани за приемането на страната в Европейския 
съюз. Засегнати бяха въпроси с голяма обществена чувствителност като 
свободното движение на работници, новите визови спогодби, облагането на 
някои видове домашно производство с акцизи, подготовката на отрасли от 
икономиката и на отделни стопански субекти за опериране в рамките на общия 
Европейски пазар. Като приоритети бяха формулирани подготовката на 
специфични професионални групи за работа в условията на Европейския съюз, 
както и капацитета за усвояване на средствата от европейските фондове и 
програми.  
 
Същевременно особено внимание беше обърнато на общонационалните, 
широки информационни кампании за информирането на широки слоеве от 
населението, които нямат пряка връзка с изпълнението на конкретни стандарти.  
  
На 23 февруари 2006 г. Работната програма беше приета от Съвета по 
европейска интеграция и Министерския съвет, заедно с отчета за Работната 
програма за 2005 година. 
 
III. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОМУНИКАЦИОННАТА 
СТРАТЕГИЯ  
 
Национален план 
 
Цел 1. Подготовка на българското общество за политическите, 
икономическите и социалните измерения на пълноправното членство на 
страната в ЕС  
 



По цел 1 бяха организирани предимно национални кампании, които имаха за 
цел да достигнат до широки целеви групи и да обхванат максимален брой 
граждани. Водещо при изпълнението на тези кампании беше отправянето на 
позитивни послания, свързани с предстоящото членство на България в ЕС, 
утвърждаването на европейско мислене у българските граждани, масово 
разпространение на печатни и други материали, излъчване на радио и 
телевизионни предавания. Основна роля в изпълнението на тези кампании бяха 
институциите, които имаха централна и координираща роля в процеса на 
евроинтеграция и най-широк поглед върху нуждата от информация, по-
конкретно Министърът по европейски въпроси и Правителствената 
информационна служба на Министерския съвет.  
  
Проектите на Правителствената информационна служба към Министерския 
съвет имаха за цел да достигнат до максимален брой хора и да задоволят 
потребностите на широките слоеве на обществото от знания за Европейския 
съюз. Една от основните цели на проектите на Министерски съвет беше 
създаването на ясни ориентири за това какво е постигнала България и какво 
предстои да направи в процеса на интегриране в европейските структури.  
 
В областта на електронните медии по тези проекти са реализирани редовни 
излъчвания на специализирани предавания по утвърдена схема по БНТ, БНР, 
Дарик Радио, Инфорадио, Телевизия Европа и редовно анонсирани от спотове. 
Наред с това са изготвяни, закупувани и разпространявани презентационни 
материали за България в чужбина. В английските емисии на БТА е осъществена 
редовна рубрика – „Bulgaria in the EU”, както и сайт по темата. Реализирани са и 
многобройни обучения в областта на комуникационните стратегии и техники за 
служители от съответните ведомства и отдели. 
  
Министърът по европейски въпроси реализира три проекта по Цел 1, съответно 
“Защото живеем в България - продължение на Информационната кампания за 
представяне на българското законодателство в частта му за специфични или 
общи права и придобивки на гражданите”, “Серията събития под мотото 
“Часове преди членството” и Националния концерт /спектакъл/ “2007-ма-ДА”. 
В рамките на проекта “Часове преди членството” бе реализирана идеята на 
фондация “Свободна и демократична България” и Министъра по европейските 
въпроси за публичен демонстрационен турнир на 12 дъски на световния 
шампион по шахмат Веселин Топалов и представители на европейската 
комисия. Партньор по проекта, който се проведе под патронажа на 
еврокомисаря Ян Фигел, беше Държавната агенция за младежта и спорта, с 
активното съдействие на Мисията на Р България към Европейските общности в 
Брюксел. Предизвикан бе подчертан интерес, трима европейски комисари 
уважиха официалното откриване и отправиха изключително положителни думи 
към идеята и към България.  
 
В навечерието на членството се реализира и съвместна кампания с вестник 
“Труд” за разпространението на стикер с надпис “България-ЕС-ОТВОРЕНО” в 
целия тираж на първия брой на вестника за 2007 година. По другите два проекта 
на Министъра по европейските въпроси  в рамките на тази цел също бяха 
реализирани редица дейности - по проекта “Защото живеем в България” бе 
продължена информационната кампания от 2005 г., която да представи пред 



максимален брой граждани от различни социални групи как българското 
законодателство се променя след хармонизиране с европейското. Направените 
специални социологически изследвания за ефекта от втория етап на кампанията 
показаха силно одобрение на директния начин за поднасяне на информация. 
Към това бе прибавена и селекцията на известни мисли на основателите на 
европейската идея, разпространени чрез малоформатен работен тефтер. През 
ноември бе промотирано и второто издание на вестника за европейска 
интеграция “2007-ма, България-ДА”, което представя лица от България – хора, 
които със своята професионална кариера могат да бъдат пример за реализация в 
европейски условия. През декември бе представена и книгата “Права на 
потребителите - знания, които ни помагат да направим информиран избор”. 
Книгата бе в 3000 броя тираж, които бяха разпространени сред потребители на 
Мол ъф София, с чието партньорство бе закрита кампанията “Защото живеем в 
България”.  
 
Провеждането на национален концерт - спектакъл в рамките на третия проект 
на Министъра по европейските въпроси, беше с участието на певицата Нина 
Николина в новооткрития Мол ъф София, съпроводен с промоционни събития и 
раздаването на информационни материали за ЕС.  
  
Цел 2. Повишаване на информираността и обществената активност в 
провеждането на реформите за изпълнение на изискванията на членството 
в ЕС 
  
За разлика от цел 1 от Работната програма, реализирането на цел 2 
предполагаше комуникиране с по-конкретни целеви групи и нейните 
приоритети бяха посветени на особено чувствителни области в процеса на 
интеграция - престъпността и корупцията, съдебната система, реформирането на 
местното самоуправление, административния капацитет, социалната система и 
здравеопазването. По тази цел бяха реализирани проекти на Омбудсмана на 
Република България, както и на Министерството на вътрешните работи, 
Министерството на труда и социалната политика, Министерството на 
правосъдието, Министерството на здравеопазването, Министерството на 
държавната администрация и административната реформа и един проект на 
Министъра по европейски въпроси. 
  
Проектът “Защита на правата на гражданите чрез институцията на Омбудсмана” 
повиши информираността на обществото за възможностите за защита на 
гражданските права чрез институциите на Европейския и Националния 
омбудсман и местните обществени посредници. Този резултат бе постигнат чрез 
дейностите по проекта - проведената национална конференция с участието на 
Европейския омбудсман, шест регионални срещи в районите за планиране, 
изграден и функциониращ интернет сайт, многобройни публикации в 
националните и регионални медии. Подобрено бе взаимодействието между 
омбудсмана и държавните и общински администрации за преодоляване на 
практиките на лошо администриране. Разпространени и широко дискутирани 
бяха Европейският кодекс за добра администрация и препоръките за вътрешни 
правила за взаимодействие на администрацията с омбудсмана. Проектите на 
Министерството на вътрешните работи по тази цел бяха посветени на 
споменатите особено чувствителни области в процеса на интеграция към 



Европейския съюз. По тези два проекта на ведомството бяха подготвени и 
издадени множество специализирани брошури за новите промени в дейността 
на националните служби на МВР и за дейността на ЕВРОПОЛ – основната  
европейска полицейска служба. Съвместно с Дирекция “Информация” на БНТ и 
Гражданско сдружение “Доброволци за Европа” бвха подготвени и излъчени 
телевизионни поредици (както и в предаването “Акция” на БНТ), показващи 
дейността на новите национални служби на МВР. По проекта за 
противодействие на корупцията също са разработени и разпространени 
различни рекламни материали (билбордове, дипляни), в партньорство с 
различни медии са излъчени видеоклипове, проведени са публични дейности. 
 
Общото послание във всички тях е създаването на нетърпимост към корупцията 
и осъзнаването, че корупцията е двустранен процес. На темата за корупцията, в 
рамките на тази цел бе посветен и проекта на Министъра по европейски 
въпроси, който третираше корупцията от гледна точка на прозрачността като 
превенция срещу корупцията и налагането на този принцип. По проекта са 
осъществени информационни кампании съвместно с национални медии и са  
проведени  радиопредавания, изработени са плакати. 
  
Проектите на Министерството на труда и социалната политика засягаха също 
изключително чувствителни проблеми, свързани с присъединяването на 
България към ЕС – свободното движение на хора и социалната политика и 
заетостта. Според всички социологически изследвания една от 
непосредствените ползи от членството е именно възможността за работа в 
страните от ЕС – на това бе посветена и кампанията на МТСП по глава 2 
“Свободно движение на хора” – по този проект бе разгърната широка кампания, 
включваща издаване на информационни брошури и дискове, изработване на 
филми и клипове, както и организиране на медийни кампании, семинари, 
дискусии и кръгли маси. По подобен начин, в проекта, посветен на глава 13 
"Социална политика и заетост" бяха дадени ясно отговори на въпроси с висока 
обществена чувствителност като прогнози на равнището на цени и заплати, 
промени в пазара на труда, координацията на социалното осигуряване на 
работниците-мигранти, равенството между половете и равните възможности за 
всички.  
  
Проектът на Министерството на правосъдието в рамките на тази цел също 
засягаше една от важните области  в процеса на  евроинтеграция – реформата на 
съдебната система. Основните му послания бяха свързани с комуникацията 
между МП и професионалните среди от една страна, както и бяха насочени към 
широката общественост и медиите по различни аспекти от съдебната реформа. 
В рамките на проекта беше продължено издаването на професионалното 
периодично издание на Министерството “Европейска интеграция и право”, 
издадени бяха информационни брошури по ключови актуални въпроси от 
високи обществени значение и интерес –  “Законът за правната помощ – 
гаранция за достъп до правосъдие”, “Законът за частните съдебни изпълнители 
– етап от реформата на съдебна система” и “Пробацията в България” 10 000 
броя.  По отношение на гражданското правораздаване беше реализирана 
мащабна информационна кампания - издадена брошура “Какво ново в 
гражданското правосъдие?...” и беше реализиран обучителен семинар за 
журналисти, последван от обширни публикации в централните медии. В 



областта на наказателното правораздаване и условията в местата за лишаване от 
свобода и борбата, МП реализира поредица от кръгли маси и обществени 
дискусии. 
  
Проектите на Министерство на здравеопазването, подобно на тези на 
Министерството на труда и социалната политика, също засягаха една от най-
интересните от гледна точка на обществения интерес теми – координацията на 
здравноосигурителните схеми между страните членове на Европейския съюз, 
оказването на спешна и неотложна помощ за временно пребиваващите в ЕС 
български граждани съгласно законодателството на съответната страна и т.н. 
Проектите на МЗ бяха забавени във времето поради ненавременното приемане 
на българското законодателство по съответните теми. Изцяло са реализирани 
два от проектите на Министерството – кръгла маса и семинар, докато 
останалите два са отложени за началото на 2007 година. 
  
Административният капацитет е сред областите, които са от особена важност в 
процеса на присъединяване към ЕС. Министерството на държавната 
администрация и административната реформа реализира няколко проекта, 
насочени към усъвършенстването на администрацията, обслужването на 
гражданите и популяризирането на добри практики и модели. Проектите на 
МДААР по тази цел са посветени на развитието на електронното правителство 
и въвеждане на добрите практики в администрацията. 
  
Цел 3. Увеличаване на готовността за прилагане на европейските 
стандарти и изисквания и за усвояване на средствата от ЕС  
По Цел 3 от Работната програма са финансирани най-голям брой проекти на 
институции и ведомства, което се обуславя от основните приоритети по тази 
цел - подготовката на по-голям брой професионални групи за работа в 
условията на Европейския съюз и развитието на капацитета за усвояването на 
фондовете от ЕС. За тези отделни групи беше особено важно да бъдат 
разработени информационни кампании и програми, които максимално да 
отговорят на техните нужди от информация. По тази цел бяха реализирани 
проекти на Министерството на вътрешните работи, Дирекцията за координация 
по въпросите на Европейския съюз и международните финансови институции 
към Министерски съвет, Министерство на околната среда и водите, 
Министерство на държавната политика по бедствия и аварии, Министерство на 
културата, Министерство на земеделието и горите, Министерство на 
регионалното развитие и благоустройството, Министерство на администрацията 
и административната реформа, Министерство на икономиката и енергетиката, 
Министерство на отбраната, Министерство на транспорта, Министерство на 
финансите, както и на Министерство на образованието и науката. 
  
В рамките на този проект на МВР, посветен на участието на България в 
Службата за разкриване на измами (ОЛАФ), беше проведена конференция с 
участието на Министър-председателя Сергей Станишев, която постави важни 
въпроси по сътрудничеството на България с другите страни-членове на ЕС в 
ОЛАФ.    
  
Като тясно специализирана институция по въпросите на европейската 
интеграция и вътрешната координация, проектите на Дирекция “Координация 



по въпросите на Европейския съюз и международните финансови институции” 
в Министерски съвет бяха посветени на усъвършенстването на 
координационния механизъм по европейска интеграция в България, както и на 
сътрудничеството с европейските институциии. Проведени бяха семинари и 
конференции за ролята на мрежата СОЛВИТ за решаване на спорове в рамките 
на Вътрешния пазар, както и за  предоставените средства по „Туининг” и 
„Тайекс” и тяхната ефективност. Обсъдени бяха възможностите българската 
администрация да участва в проекти по тези инструменти като оказва експертна 
помощ на държавите-бенефициенти. 
  
Проектите на Министерство на околната среда и водите бяха посветени на 
важни подобласти в опазването на околната среда – развитието на публично-
частните партньорства, утвърждаването на европейско съзнание за опазване на 
околната среда и управлението на отпадъците. Опазването на околната среда и 
достигането на екологичните стандарти са едни от най-трудните области на 
адаптация към пълноправното членство. Общо по трите проекта са реализирани 
15 000 броя учебни помагала, 50 000 броя дипляни, 15 000 броя плакати, 8 
филма и мултимедийни презентации, над 10 публикации в електронните медии 
и радиотелевизионни излъчвания.  
  
Проектът на Министерство на държавната политика при бедствия и аварии бе 
озаглавен “Четирите стихии - вода, въздух, огън, земя” и имаше за основна цел 
запознаването на широките граждански кръгове и компетентните органи с 
действията при бедствия и аварии. Разработен подробно бе и Интернет-сайта на 
министерството, който има средно месечно над 38 000 посещения. 
   
Земеделската политика е другата основна област в процеса на европейската 
интеграция, която е финансирана изцяло по тази цел. Подготовката на 
българските фермери за включване в общата земеделска политика, 
изпълнението на ангажиментите в различни подобласти на земеделието 
изискват сериозна и мащабна комуникационно-информационна кампания в 
цялата страна. Проектите на Министерство на земеделието и горите бяха 
посветени на информирането на земеделците за всички нови условия след 
приемането на страната ни в ЕС. В рамките на тази информационна кампания 
беше продължено издаването на бюлетина на МЗГ, организирана е рубрика 
«Европейско време», чрез поредица от семинарии е разяснена политиката на 
защитени наименования за произход, географски указания на земеделски 
продукти и храни с традиционно специфичен характер. Проведена беше и 
популяризираща кампания на плана за развитие на биологичното земеделие 
през периода 2006-2013 година. 
  
Проектът на Министерство на културата, посветен на защитата на правата 
върху интелектуалната собственост получи широк обществен отзвук чрез 
национална кампания по защитата на интелектуалната собственост. По проекта 
бяха поместени десетки публикации в печатните и електронни медии, повече от 
10 семинари, конференции, кръгли маси и семинари, неколкостотин 
информационни и рекламни  материали.  
  
Изцяло по тази цел бяха финансирани и проектите на Министерство на 
регионалното развитие и благоустройството. Регионалното развитие и 



сближаването между отделните региони в България, както и между регионите в 
България и тези в останалите страни членове на ЕС, са също едно от най-
големите предизвикателства пред България в процеса на европейска интеграция.  
 
Същевременно оперативната програма “Регионално развитие” изисква широко 
популяризиране с цел ефективното използване на средствата, заложени в нея. 
По линия на Комуникационната стратегия бяха финансирани общо пет проекта, 
посветени на представяне на Оперативната програма “Регионално развитие”, 
бъдещето на регионите и общините в България, прилагането на стандартите при 
строителство и запознаване с кадастъра. Общо по проектите са изработени 
няколкостотин рекламни материали, проведени са десетки семинари и 
конференции, финансирано е изработването на филми и репортажи, поместени 
са многобройни материали в печатните и електронни медии.  
  
Проектите на Министерството на образованието и науката, общо шест, 
разгърнаха информационни кампании във всички ключови за Европейския съюз 
конкретни подсфери на тази обширна област от нарастващо значение за 
бъдещето на ЕС - научните изследвания и тяхното финансиране, включването 
на българската наука в общоевропейското научно пространство, 
квалификационната рамка и ученето през целия живот, езиковото обучение. 
Като комуникационни средства по проектите на МОН бяха използвани 
предимно публични дейности (конференции, семинари и кръгли маси), 
съпроводени с мултимедийни презентации Реализирани бяха публикации в 
пресата, радио и телевизионни излъчвания. 
 
В рамките на тази цел са реализирани и всички проекти на Министерство на 
финансите. При тяхното планиране беше обърнато особено внимание на 
дейности, които имат пряко отражение върху живота на гражданите и са от 
особено висока обществена чувствителност – прилагането на митническата 
тарифа на Европейския съюз, прилагането или отменянето на някои финансови 
задължения като мита или акцизи след приемането на България. В проектите на 
Министерство на финансите бяха включени и дейности, засягащи 
финансирането на тероризма и прането на пари, както и такива, които имаха за 
цел да подобрят координацията на подготовката за реализирането на 
оперативните програми, по което МФ е основен координатор. По проектите на 
Министерството бяха реализирани многобройни комуникационни дейности – 
изработване и разпространение на печатни материали, организиране и 
провеждане на публични дейности и обществени обсъждания, публикации в 
медиите. 
   
Проектите на Министерство на транспорта бяха посветени на всички видове 
транспорт (морски, въздушен, железопътен, автомобилен) и тясно свързани с 
проблеми като регионалното развитие на България, ефективното включване на 
страната в общоевропейските транспортни коридори, развитието на туризма, 
все по-голямото отваряне на страната към нейните европейските партньори. 
Специален проект бе посветен на два от най-важните и очаквани  
инфраструктурни проекти в България - изграждането на втория мост на река 
Дунав при Видин – Калафат и реконструкцията и електрификация на ж.п. линия 
Пловдив-Свиленград, турска/гръцка граници. Проектите на МТ също бяха 
посветени на проблеми с висока обществена чувствителност като интеграцията 



на българските автопревозвачи на общия европейски пазар, възприемане на 
стандартите в железопътния транспорт, налагането на новите мерки за 
безопасност на ЕС във въздушния транспорт. 
  
По един проект в рамките на Цел 3 реализираха Министерството на държавната 
администрация и административната реформа и Министерството на отбраната. 
Проектът на МДААР беше посветен на Оперативната програма 
“Административен капацитет”. В рамките на проекта беше представен 
Европейския социален фонд и неговите нови приоритети, проведени бяха 
симулации относно правилата за допустимост на разходите по Европейския 
социален фонд. 
 
Въпроси за развитието на Европейската политика за сигурност и отбрана бяха в 
основата на проекта на Министерството на отбраната. В рамките на проекта са 
реализирани многобройни дейности – лекции, фотоизложби, информационни 
сесии в поделения на БА, отпечатването на мултимедийни дискове. 
Бенефициентите на проекта бяха запознати с водените от ЕС военни операции, 
както и перспективата пред България като член на ЕС за участие във вземането 
на решения в областта на ЕПСО. 
  
Министерството на икономиката и енергетиката реализира общо 6 проекта, 
посветени на въпроси с висока обществена чувствителност: патенти и марки, 
възможностите пред малките и средни предприятия за усвояване на 
структурните фондове на ЕС, насърчаването на публично-частните 
партньорства в областта на енергийната ефективност, политика по защита на 
потребителите. Същевременно проектите засягаха и по-глобални въпроси като 
перспективите пред българския бизнес на прага на членството ни в Европейския 
съюз. По проект за защита на потребителите, чрез печатно издание и семинар, 
бяха разяснени последните промени в Закона за защита на потребителите. По 
проект за предизвикателствата пред българския бизнес бяха проведени пет 
семинара и една кръгла маса в цялата страна. Проект за малките и средни 
предприятия беше посветен на Оперативна програма “Развитие на 
конкурентоспособността на българската икономика” и в неговите рамки бе 
наблегнато предимно на публикации в електронните и печатни медии.  
  
Международен план 
 
Цел 1. Осигуряване на успешното протичане на процеса на ратификация 
на Договора за присъединяване на България към ЕС   
С оглед на решаващото значение на 2006 година за присъединяването на 
България към ЕС, от особена важност беше провеждането на мащабни 
комуникационни кампании в международен план, които да бъдат фокусирани 
върху процеса на ратификацията на Договора за присъединяване към ЕС от 
страните членки.  
 
Бяха създадени положителни обществени нагласи чрез популяризиране на 
постиженията на България в различни области на обществено-политическия 
живот, както разширяване на подкрепата за България чрез комуникация с 
личности и организации с голям публичен авторитет. 
 



Активната дейност в международното измерение на Комуникационната 
стратегия през 2006 г. спомогна за успешно протичане на процеса на 
ратификация на Договора. Бяха разгърнати широки комуникационни кампании, 
съвместно с Министерството на културата, в които активно участваха 
българските дипломатически мисии. Тези кампании бяха фокусирани върху 
ключови събития и целеви аудитории, както на ниво ЕС, така и в отделните 
страни членки, с цел постигане на максимален публичен ефект. 
  
Бяха популяризирани различни области от обществения и културен живот на 
България, които създадоха положителни обществени нагласи сред членове на 
парламенти, лидери на парламентарни политически партии, влиятелни 
обществени, академични и неправителствени организации, стопански камери, 
бизнес кръгове, фирми - крупни инвеститори в България, както и интелектуалци 
и журналисти в страните членки на ЕС. 
 
В представянето на България в страните членки, освен изнасянето на лекции и 
организирането на икономически форуми и конференции, бяха включени 
културни програми с художествени изпълнения, филмови прожекции, изложби, 
дегустации на българска кухня и вина. В годината на ратификация на Договора 
за присъединяване на България към ЕС и в навечерието на еврочленството на 
страната, тези атрактивни артистични прояви фокусираха вниманието на 
европейската общественост към богатството, таланта и потенциала на 
българските творци.  
 
Инициативите допринесоха за постигане на максимален публичен ефект сред 
представителите, както на културния и политически елит в страните членки, 
така и на водещите европейски медии. 
 
Страната взе участие в Седмица на българското кино в европейската културна 
столица. Множеството представени изложби успяха да създадат преки 
впечатления и внушения за стойността на българското изкуство и култура, 
както и да спомогнат за интегриране на българските творци и културни 
продукти като равностойни в европейския културен процес.  
 
Във Франция беше представен проект “България – Земя на Европа” в Долна 
Нормандия и Български павилион на Филмовия фестивал в Канн. В над 70 
прояви бяха представени многостранно българските културни традиции и някои 
страни на съвременните тенденции в българското изкуство. Фестивалът беше 
осъществен в рамките на Фестивала на франкофонските култури във Франция, 
посветен на 100-годишнината от рождението на Леополд Сенгор. 
Мероприятията бяха посетени и проследени от около 27 000 френски граждани. 
Инициативата създаде условия за по-активно стимулиране на културните 
индустрии в България и по-специално музикалното изкуство, превод и 
публикуване на съвременни български литературни произведения във Франция. 
Особено важно бе промоцирането на българското филмово изкуство в Канн. За 
първи път в историята на кинофестивала бе организиран Български павилион, 
който се осъществи съвместно с Румъния.  
 
През 2006 г. беше представена изложба-уъркшоп “Кирилската азбука – новата 
азбука на Европейския съюз”.  Изложбата включваше експозиционна част от 



около 40 графични табла, проследяващи развитието на славянското писмо. Тя 
беше първото публично представяне на проект от национално значение, 
условно наречен “Еврокирилица” – създаване на стандарт за графичната форма 
на кирилските знаци. Изложбата беше последователно представяна в няколко 
града в Германия, Ирландия, Словакия, Гърция, Турция и България, по време 
Дни на българската култура, Международни панаири на книгата, в 
Представителствата на ЕК в съответните страни, в университети и народни 
библиотеки др. 
 
Инициативата допринесе за отличаване на образа на България, единствена 
ползваща кирилската азбука сред страните членки на ЕС и даде възможност за 
запознаване на широката европейска общественост с българската историческа и 
книжовна традиция.  
 
В Берлин, Щутгард и Брюксел беше представена изложбата “България на длан” 
с автор Съни Сънински. Изложбата представи забележителностите на България 
в миниатюри. Тя даде възможност, по неповторим художествен начин, за 
цялостен поглед върху историята, културата и  днешния й облик на страната и 
беше посрещната с голям интерес.  
  
В Брюксел изложбата беше представена в сградата Берлемон на Европейската 
комисия. Инициативата на Мисията на Р България към Европейските Общности 
в Брюксел беше подкрепена от  ГД Разширяване на ЕК. Изложбата представи по 
нестандартен начин България пред служителите и гостите на европейските 
институции, за повечето от които тя беше истинско откритие. В продължение на 
10 дни близо 12 000 души, служители на ЕК и другите европейски институции, 
посетиха и разгледаха изложбата. 
 
Министерството на труда и социалната политика на Р България организира във 
Виена изложба за представяне на напредъка на България в социалната област. 
Изложбата запозна представителите на австрийското социално министерство и 
на обществеността с постиженията на България в процеса на присъединяване 
към Европейския съюз. Беше предоставена информация относно 
хармонизирането на трудовото законодателство на България с европейското и 
постиженията на страната в социалната област. 
 
Същевременно активната работа с електронните и печатни медии в страните 
членки на Европейския съюз, които не бяха ратифицирали Договора за 
присъединяване, беше една от важните предпоставки за неговата успешната 
ратификация, както и за цялостното повишаване на имиджа на България. 
Работата с медиите в европейските страни допринесе за по-доброто опознаване 
на България като бъдещ член на европейското обединение от страна на 
широката общественост в европейските страни, както и за създаването на 
широка мрежа от медийни партньорства в цяла Европа. 
 
С цел увеличаване на потока от информация за приноса на България като 
пълноправен член на ЕС, се осъществиха посещения на журналисти, 
представители на водещи медии от няколко страни членки на ЕС. 
Журналистите имаха възможността да се запознаят на място със страната, да 
придобият лични впечатления от напредъка й, да влязат в контакт с 



представители на официалните власти, неправителствени организации и свои 
български колеги. Публикуваните материали и излъчените репортажи след тези 
посещения съдържаха положителни оценки, като повечето от тях бяха излъчени 
или публикувани около Коледа, в навечерието на присъединяването на 
България към ЕС. 
 
Чрез посещението на журналистите България създаде благоприятни условия за 
мултиплициране на българските послания в европейските медии и затвърди 
положителните нагласи спрямо страната в ЕС. 
 
Цел 2. Осигуряване на публичност на постигнатите резултати в процеса на 
подготовката на страната за членство в ЕС  
 
Комуникационните усилия на българското правителство в Брюксел бяха 
насочени основно към представяне на предприетите мерки и постигнатите 
резултати в изпълнение на всички ангажименти за присъединяване. 
Комуникационните инициативи доказаха, че България изпълнява политическите 
и икономическите критерии за членство, както и всички други изисквания на 
ЕС, като се постави акцент върху популяризиране на напредъка на българското 
правителство в проблемните области като реформирането на съдебната система, 
подобряването на административния капацитет, интеграцията на малцинствата 
и подобряването на грижите за хората с увреждания, борбата с корупцията и 
организираната престъпност. Носейки масиран кампаниен характер, 
осъществяването на комуникационните дейности търсеше като ефект 
изграждането на устойчива представа за България като страна готова да поеме 
предизвикателствата на членството в ЕС, с оглед постигането на трайни 
позитивни нагласи към членството й. 
 
В началото на 2006 г. Австрия за втори път от присъединяването си през 1995 г. 
пое председателството на Европейския съюз, превръщайки се в “гласа на 
Европа” в първите шест месеца на годината. Наред с другите 
предизвикателства, пред които беше изправено австрийското председателство 
(съгласуване на бюджета за 2007-2013 г. с Европейския парламент, съживяване 
на дебатите и набелязване на следващите стъпки  по въпроса за Европейската 
конституция след нейното отхвърляне на референдумите във Франция и 
Холандия, ускоряване на преговорите за споразуменията за асоцииране със 
Сърбия и Черна гора, Босна и Херцеговина и Албания) през първото полугодие 
на 2006 г. предстоеше да се вземе и решението относно датата на 
присъединяване на България и Румъния към ЕС. Същевременно Австрия като 
държава член на ЕС все още не беше ратифицирала Договора за присъединяване 
на България към Съюза. Всичко това наложи засилена комуникационна 
активност на България по време на австрийското председателство, която да 
привлече европейското внимание към напредъка на България в изпълнението на 
преговорните ангажименти и постиженията на страната ни в различни области 
на обществено-политическия, икономически и културен живот, като така се 
генерира високо ниво на подкрепа за безусловното членство на България в ЕС 
на 1 януари 2007 г.  
  
Тази комуникационна линия беше продължена и през второто полугодие на 
2006 г., когато председателството се пое от Финландия и беше оповестен втория 



мониторингов доклад на ЕК за България. Ето защо България активно присъства 
на политическо и експертно ниво във всички важни форуми и инициативи, 
организирани в рамките на австрийското и финландското председателства на 
ЕС, използвайки разнородни  информационни канали, за да информира, 
убеждава и повишава подкрепата за членство на страната в ЕС сред 
политическия елит на Съюза и европейското гражданство. 
  
В представянето на България в страните членки бяха включени културни 
програми с художествени изпълнения, филмови прожекции, изложби и 
изложения, официални церемонии и тържества, посещения в България на 
акредитирани в Брюксел журналисти, Вечери на българската култура, 
разпространение на информационни и рекламни материали за България. 
 
Организирани бяха културно-информационни и промоционални прояви за 
представяне на България, нейната културна идентичност и постижения в 
областта на икономиката, туризма и обществения живот в рамките на 
програмата на австрийското и финландското председателства. Осигурявани 
бяха публикации и интервюта за медиите, отразяващи дейността на 
австрийското и финландско председателства на Съюза, както и участие на 
български политици, учени, анализатори и експерти в конференции, 
политически дискусии, форуми и други прояви, организирани в рамките на 
двете председателства. 
 
За повишаване на информираността за България на водещи политици и 
експерти от ЕС беше финансиран и поддържан през 2006 година електронен 
портал Eupolitix. В сайта се поддържаха 4 микространици за България, където се 
публикуваха интервюта с български политици, участваше се с обмен на 
информация за организирани срещи. Eupolitix издава списанието на 
Европейския парламент Parliament Magazine, което редовно предоставяше 
възможности за безплатни публикации на статии от български политици. 
 
Присъединяването на България към ЕС представляваше интерес за широка гама 
представители на акредитираните към европейските институции медии.  
 
В тази връзка бяха организирани посещения на две групи журналисти от 19 
души (през м. май и през м. декември 2006 г.), акредитирани към европейските 
институции. Бяха подбрани представители на вестници с голям тираж, на радиа 
и на телеграфни агенции, като целта беше чрез тях да се достигне до 
максимално  голяма част от населението на страните членки на ЕС. 
  
Първото посещение беше фиксирано една седмица преди публикуването на 
мониторинговия доклад на ЕК. Това се оказа най-подходящото време за 
осъществяването на подобен вид инициатива, тъй като в този период 
представителите на медиите бяха най-заинтересовани да получават информация 
за страната, за да подготвят статиите и репортажите си, които ще съпътстват 
новините за публикуването на доклада.  Публикуваните материали отразяваха 
усилията на България за изпълнението на критериите на членство.  
 
България взе участие в комуникационна инициатива в ежегодно провежданите 
“Отворени врати” на Европейския парламент в Страсбург, Франция. Акцентът 



на мероприятието беше насочен към представяне на България и Румъния като 
нови членки на ЕС в най-близко бъдеще. Представена беше фотоизложба в 
четири раздела: Култура”, “Природа “, “Икономика”, “Политика”, разпределена 
в 47 фотоса, която отразяваше значими политически събития за  България, 
туристически забележителности и др., щанд на България със сувенирни изделия 
с традиционно български характер и рекламно-презентационни  материали и 
дегустация на български вина. 
 
По данни на местните медии това издание на "Отворените врати" е било 
посетено от около 31 000 души и почти всички са преминали покрай изложбата. 
Значителен интерес е проявен към раздела, представящ българските курорти и 
природа. Приблизително същият брой посетители са преминали през 
българския щанд и около 3000 посетители са получили рекламни материали и 
сувенири за България.  
 
В Брюксел, Белгия беше проведена комуникационната инициатива 
"Организиране на българско селище" в рамките на “Дни на отворените врати в 
европейските институции”. 
 
Събитието “Отворени врати» на европейските институции“ е традиционно за 
Брюксел и широко рекламирано. България беше широко представена с 
българско селище и множество инициативи целящи представяне на българската 
култура, традиции, история, изкуство. За целта бяха наети 4 шатри в парк 
Леополд - в близост до Европейския парламент, в които беше представена 
богата и многообразна информация за България. Беше представена и изложба на 
български произведения на изкуството – живопис и скултптура, както и 
наситена и разнообразна музикално художествена програма с български 
изпълнители. Същевременно в сградата на Европейския парламент България 
беше представена с фото изложба от 47 фотоса на 20 пана, представяща 
постиженията на страната ни в историята, културата, икономката и политиката, 
както и с мултимедийно представяне на монитор и щанд за туристическа 
информация и рекламни материали за България. 
 
Концертно турне на Николина Чакърдъкова и Неврокопски танцов ансамбъл се 
проведе в рамките на кампанията "Родино моя", което представи пред 
европейската публика спектакъла "Магията на българския фолклор". Изнесени 
бяха концерти в Белгия, Великобритания, Франция, Германия и Австрия. Броят 
зрители от различни нации беше внушителен. Концертите впечатлиха 
европейската публика и отчетоха достойнствата на България и нейното 
европейско бъдеще. 
 
Осъществените инициативи по Цел. 2 увеличиха познанията и директните 
впечатления на европейските граждани за България и допринесоха за 
повишаване на информираността относно напредъка на страната в 
изпълнението на ангажиментите на членството. Породиха се допълнителни 
инициативи, свързани с общоевропейския диалог между културите на страните 
членки и утвърждаване на българската културна идентичност в обединена 
Европа.  
 



Цел 3. Представяне на България като бъдещ член на ЕС  
 
Подписването на Договора за присъединяване на 25 април 2005 г. отбеляза нов 
етап в развитието на отношенията между България и Европейския съюз, 
поставящ качествено нови предизвикателства пред успешната комуникация на 
България в страните членки на ЕС. С оглед на засиления мониторинг от страна 
на ЕК и регистрираното скептично отношение на обществеността в някои 
европейски държави към продължаващото разширяване на Съюза, 
комуникационните усилия следваше да се съсредоточат върху представяне на 
напредъка на България в процеса на подготовката й за членство в ЕС. В тази 
връзка, проектът беше насочен към привличане на обществения интерес към 
напредъка на България в изпълнението на преговорните ангажименти. 
 
Непосредствена цел беше създаването на информирано обществено мнение и 
положителни обществени нагласи към членството на България в ЕС чрез 
популяризиране на постиженията на страната ни в различни области на 
обществено-политическия и културен живот. 
 
Запознаването на политическите елити и гражданските общества в държавите-
членки с постиженията на България в сферите на обществено-икономическия и 
политически живот, с готовността на страната за изпълнение на ангажиментите 
на пълноправното членство и приноса и ролята й като пълноправен член на 
Съюза, се превърна в приоритет при комуникацията на страната и спомогна за 
агрегирането на трайни и информирани положителни нагласи към 
присъединяването на България към ЕС. 
 
Осигурено беше представяне на България в тържествата за отбелязване на Деня 
на Европа в страните членки. Бяха организирани редица инициативи, съвместно 
с Министерството на културата, които имаха голям публичен ефект и бяха 
широко отразявани от медиите. Представена беше европейската перспектива на 
страната пред академичните и научни среди, представители на медиите, 
неправителствения сектор и държавната администрация в страните членки на 
ЕС. Всички прояви бяха съпътствани от подробна информация за България. 
Страната беше популяризирана в авторитетни национални медии на страните 
членки на ЕС посредством разпространение на актуална информация и 
експертни анализи относно постиженията й в контекста на скорошното й 
присъединяване към ЕС.  
 
Културният диалог беше едно от най-ефективните средства за комуникация, тъй 
като предложи възможности за организиране на събития с голям публичен 
отзвук и мултиплициране на посланията чрез ангажирането на личности с голям 
обществен авторитет и медиите. Чрез представянето на постиженията на 
българската култура присъединяването на България се доближи до ежедневието 
на гражданите на европейските страни и затвърди положителните нагласи 
относно членството на страната.  
 
Бяха представени разнообразни изложби по повод на ключови събития в 
страните-членки на ЕС, които допринесоха за запознаване на културната 
общественост с богатите традиции и равнището на българското музикално-
изпълнителско изкуство. Изявите на млади български артисти откриха 



възможности за осъществяване на творчески срещи с аудиторията в 
международен план и по-широко отразяване на постиженията на България чрез 
впечатленията и оценката на ценители, специалисти, критици и др.  
 
Изпълнението на Цел.3 допринесе за формиране на положителни нагласи към 
България като пълноправен член на ЕС и неразделна част от европейското 
семейство. Финализирането на инициативите спомогна за увеличаване и 
разнообразяване на каналите за достъп до информация за България и даде 
възможност да бъде утвърден приноса на България към културното богатство на 
ЕС. 
 
Инициативи на неправителствени организации и медии, изпълнени в рамките на 
Международния план на Работната програма за 2006 година, Цел 1 и Цел 3 
 
През 2006 г. МВнР приложи качествено нов подход при осъществяване на 
сътрудничеството с организации, желаещи да вземат участие в изпълнението на 
дейности по Работната програма на Комуникационната стратегия за 
присъединяване на България към Европейския съюз. 
 
В началото на годината, по инициатива на г-н Ивайло Калфин, заместник 
министър-председател и министър на външните работи - Председател на Съвета 
за европейска комуникация, беше организирана среща с представители на 
неправителствени организации, на която бяха обсъдени възможностите за 
повишаване на публичността и ефективността на дейностите по 
Комуникационната стратегия чрез разширяване на участието на организациите 
на гражданското общество. 
 
Анализът на резултатите от дискусията и опита от изпълнението на Работните 
програми на Комуникационната стратегия от предходните години позволи 
организирането на подбор на инициативи, предложени от външни изпълнители, 
при условия, гарантиращи повишена прозрачност и ефективност на 
финансираните дейности. 
 
Поканата за предложения, публикувана на интернет страницата на МВнР, беше 
структурирана така, че да привлече инициативи за изпълнението на конкретни 
цели и приоритети по Международния план на Работната програма за 2006 г. в 
области, където неправителствените организации и медиите могат да 
допринесат значително, благодарение на своя опит и контакти със сродни 
организации в ЕС. По поканата бяха получени 107 предложения. 
 
Предложенията бяха разгледани и оценени от комисия в която взеха участие 
независими експерти – представители на неправителствени организации с 
доказани познания и опит в изпълнението и оценката на проектни предложения 
за сходни инициативи. Привличането на независими експерти от третия сектор 
като оценители и членове на комисията по избор на предложенията допринесе 
значително за публичността и прозрачността на процеса на оценка. 
 
За финансиране се класираха общо 20 предложения, насочени предимно към 
целеви групи в страни, където предстоеше ратификация на Договора за 
присъединяване на България към ЕС – Германия, Франция, Белгия, Холандия. 



 
В изпълнение на Цел 1 “Осигуряване на успешното протичане на процеса на 
ратификация на Договора за присъединяване на България към ЕС” бяха 
осъществени общо 8 инициативи в България, Белгия и Германия. 
 
В рамките на тези дейности бяха организирани международни форуми със 
специалното участие на водещи европейски политици и лидери на 
общественото мнение като г-жа Ренате Шрьодер, директор на Европейската 
федерация на журналистите и регионален координатор за Европа на 
Международната федерация на журналистите, г-н Жил Сом, директор на 
Френския институт за международно социално сътрудничество, изпълнителните 
директори на национални асоциации на местните власти от Европа, 
представители на Международната организация на труда и Комитета по 
индустрия, енергетика и научни изследвания на Европейския парламент. 
България беше представена и чрез участие в поредица публични културно-
информационни събития в целевите държави. 
 
В изпълнение на същата цел бяха изготвени над 100 специализирани 
новинарски материала на английски немски и френски език, разпостранени чрез 
партньорската мрежа на EBU /Европейски съюз за радио и телевизия/, 
достигайки до обществените радиостанции в 54 страни-членки на 
организацията. 
 
В изпълнение на Цел 3 “Представяне на България като бъдещ член на ЕС” бяха 
осъществени общо 12 инициативи в Австрия, България, Германия, Италия, 
Словения, Унгария, Франция и Холандия.В рамите на тези дейности бяха 
организирани поредица от промоционални прояви за представяне на България в 
страните от ЕС и бяха изготвени и информационни материали, представящи 
достиженията на България в областта на икономиката, туризма и науката във 
връзка с присъединяването ни към ЕС, разпространени чрез мрежата от 25 Евро 
Инфо Центъра до 260 информационни точки в ЕС. 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. 
 
В изпълнение на същата цел бе изготвен сборник “Българската евроинтеграция 
в огледалото на електронните медии”, разпространен сред над 200 ключови 
представители на европейските институции и бе 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.  
 
ІV. Бюджет 
 
Бюджетът на Комуникационната стратегия от 4 650 000 лв. бе разпределен за 
изпълнението на 74 проекта на държавните институции. Отчетено е усвояване 
на 4 181 686 лв. или 90 % от средствата.  
 



Контролът по изразходването на предоставените от Министерския съвет 
финансови средства за изпълнението на отделните проекти се осъществяваше от 
съответните министерства. 
 
V. Основни изводи и препоръки 
 
Изводи 
 
Широките комуникационни кампании и събитията с голям публичен отзвук още 
веднъж доказаха, че са успешен модел за комуникация по повод на ключови 
събития в хода на евроинтеграционния процес, чрез който беше постигната 
висока ефективност на дейностите за повишаване на обществената 
информираност и интерес.  
 
Същевременно активната комуникация с конкретни целеви групи, посветена на 
особено чувствителни области в процеса на интеграция - престъпността и 
корупцията, съдебната система, реформирането на местното самоуправление, 
административния капацитет, социалната система и здравеопазването, 
свободното движение на хора доведе до засилване на обществената подкрепа за 
присъединяването на България към ЕС. 
 
От изключителна важност за подготовката на широк кръг професионални групи 
бяха разработените информационни кампании и програми, които максимално да 
отговорят на потребностите от информация за работа в условията на 
Европейския съюз.  
 
Активната дейност, извършена по линия на международния план на 
Комуникационната стратегия през 2006 г. спомогна за   успешно протичане на 
процеса на ратификация на Договора за присъединяване на България към ЕС. 
 
 Културният диалог беше едно от най-ефективните средства за комуникация и   
предложи възможности за организиране на събития с голям публичен отзвук, 
както и мултиплициране на посланията чрез ангажирането на медиите и 
личности с голям обществен авторитет. Проведените комуникационни 
инициативи в страните членки на ЕС допринесоха за изграждането на устойчива 
представа за България като страна, готова да поеме предизвикателствата на 
членството в ЕС, с оглед постигането на трайни положителни нагласи към 
членството й.  
 
Успешеният модел на комуникационни кампании с културна насоченост ще 
продължи да се прилага и през първата година от пълноправното членство на 
България в ЕС в съчетание с комуникационни техники и форми, спомагащи за 
популяризиране на обществено-политическите достижения на страната като нов 
член на европейското семейство. 
 
Изпълнението на инициативите на неправителствените организации подпомогна 
постигането на конкретните цели и приоритети по Международния план на 
Комуникационната стратегия по Работната програма за 2006 г. като допълни и 
обогати дейностите, изпълнявани от българските дипломатическите 
представителства и българските държавни институции в целевите държави от 



ЕС. В резултат на изпълнението на инициативите беше разширена и базата за 
сътрудничество с неправителствени организации и медии при изпълнението на 
Комуникационната стратегия в Международен план. 
 
Препоръки 
 
Някои от по-важните препоръки с оглед изпълнението на Работната програма на 
Комуникационната стратегия за 2007 г. са следните: 
 
- Усъвършенстване на  механизма на сътрудничество между ведомствата, заети 
с изпълнението на Работната програма за 2007 г., и постигане на  балансирано и 
координирано въздействие върху всички целеви групи;  
 
- По-широка информационна кампания за навременно адаптиране на всички 
български граждани към променените реалности в условията на пълноправно 
членство на България в ЕС; 
- Своевременно провеждане на комуникационните инициативи и изпреварваща 
информация за предстоящи събития, което ще поддържа готовността на 
българското обществото за настъпващите промени, 
 
- Интегриране на информационно-комуникационните дейности на българското 
правителство в общоевропейските усилия за популяризиране на ценностите и 
идеите на Съюза сред европейските граждани; 
 
- Засилване на международните комуникационни дейности във връзка с 
осигуряването на публичност на постиженията в изпълнение на ангажиментите 
на членството и  представянето на положителния образ на Р България като 
пълноценен партньор в ЕС; 
 
- Увеличаване на количествата на информационните и промоционални 
материали за България, за разпространение в останалите страни членки на ЕС; 
 
- Усъвършенстване на механизмите за мониторинг върху провежданите 
дейности и осъществяване на обратна връзка с целевите групи 
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