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...Заедно ще изградим модерна България!
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Измина първата година от мандата. Зададохме нов тип по-
литика, която посочва открито проблемите, предлага реше-
ния, търси консенсус и резултати. Не обещахме всичко, но 
поетите ангажименти са публични още от първия ден – за 
да има граждански контрол и да се носи политическа отго-
ворност. Имаме ясни приоритети. Работим за напредък и 
резултати по тях. Поставихме началото на нови инициати-
ви и надграждаме започнатите. Отворихме президентство-
то за дебати, където министри, експерти, представители 
на неправителствения сектор могат да дискутират от-
крито и честно. Гордея се, че президентската институция 
е надпартийна и е място, където политиците могат да бъ-
дат държавници, а гражданите припознават институцията 
като своя. Президентството отвори широко вратите си за 
всички.

Като президент, в своите действия през изминалата година, 
както и за напред, ще продължавам да се водя от духа на 
Конституцията и да отстоявам независимостта на прези-
дентската институция. 

Вярвам, че моралът и доброто име в политиката са важни. 
Работя за съгласие, развитие и напредък.

Защото всички ние искаме да живеем достойно в една уютна 
и модерна България. Това може да се постигне само със съв-
местните усилия на милиони българи, които гледат в една 
посока и споделят общи ценности. Всеки от нас може да до-
принесе за една по-добра България.

Вярвам, че сме на прав път и заедно ще успеем!

Росен Плевнелиев
Президент на Република България
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1. 22 януари 2012 г.: Гербова зала на президентството: Росен Плевнелиев и Маргарита Попова с Георги Първанов и Ангел Марин

2. 22 януари 2012 г.: Момент от церемонията по встъпване в длъжност на Росен Плевнелиев

3. 22 януари 2012 г.: Момент от церемонията по встъпване в длъжност на Росен Плевнелиев

4. 19 януари 2012 г.: Полагане на клетва пред народните представители, патриарха на Българската православна църква и представители на чуждестранните мисии в България
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Уважаеми господин Президент,

Уважаема госпожо Председател на Народното събрание,

Уважаеми господин Министър-председател,

Ваше Светейшество,

Уважаеми господин Председател на Конституционния съд,

Ваши Превъзходителства,

Уважаеми вицепремиери и министри,

Уважаеми народни представители,

Скъпи сънародници!

От мое име и от името на вицепрезидента Маргарита Попова 
- благодаря за доверието. Осъзнавам голямата лична отговор-
ност и тази на институцията. Ще бъда президент на всички 
български граждани, независимо от религия, етнос и политическа 
принадлежност. Ще отстоявам надпартийността на институ-
цията.

Няма да забравя поетите ангажименти и не се страхувам да 
поемам нови. Обещанията, които дадох по време на предиз-
борната кампания, ще бъдат публично огласени на интернет 
страницата на президентството. Нещо повече, ще осигурявам 
постоянна прозрачност и отчетност за свършеното. Защото 
съм за граждански контрол върху дейността на политиците и 
за формиране на активно гражданско общество в България. Ще 
съдействам за отваряне на институциите към хората, защото 
важните проблеми на България трябва да се решават от парла-
мента, правителството и президента, но с активното участие 
и пред очите на хората.

Днешната церемония е в духа на българската политическа тра-
диция и приемственост. Затова си позволявам да се обърна към 
всички демократично избрани досега президенти на Република 
България:

Уважаеми господа президенти - Желев, Стоянов, Първанов, вие 
работихте за успешния преход на България към модерна демо-

19 януари 2012 г.

Встъпитeлна реч 
на избрания за президент 

на Република България Росен 
Плевнелиев пред 

41-то Народно събрание 
след полагането на клетва
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крация. Вие се стремяхте да утвърдите авторитета на президентската институция в 
страната и по света и аз ви благодаря за това. Сигурен съм, че ще продължите да работите, 
заедно с всички нас, за една по-добра България. Защото да си президент на Република България 
не е въпрос единствено на пост, това е кауза.

Получих доверието на хората с ангажимента да бъда прагматичният президент на модерна 
България. Знам, че за мен ще съдят не по думите, а по делата. Не очаквам всички да ме оби-
чат и да ме харесват. Важното е да съм компетентен и да си свърша добре работата. Ще 
работя за националния интерес и благоденствието на всеки българин.

Влизам в президентството, не за да упражнявам самоцелна власт, а за да търся и намирам 
решения на важните проблеми за страната. Ще бъда по-различен политик и лидер. Няма да 
участвам в политически интриги, да разделям, няма да преча. Ще бъда политически арбитър, 
пристрастен единствено към националния интерес и приоритети.

Съзнавам, че поемам президентството в трудни времена, когато държавата и българският 
народ са изправени пред предизвикателства, породени от дълбока световна икономическа 
криза. Тя е комбинация от икономическа, финансова, дългова криза, най-тежката от Втората 
световна война насам. На изпитание е подложено оцеляването не само на националните ико-
номики, но и на обединена Европа. Това е не просто поредната циклична икономическа криза. 
В тези бурни времена се променя световният ред. Утвърждават се нови глобални и регио-
нални играчи. Драматично се променя начинът, по който работим, пътуваме, комуникираме, 
живеем. Кризата е не само заплаха, но е и възможност. От действията ни сега зависи как ще 
изглежда нашата страна след десет години.

Трябва да вземем трудни и отговорни решения и ясно да си дадем сметка, че бъдещето на 
българския народ зависи от способността на всички, които са натоварени с управлението 
на страната, да мобилизират целия потенциал на нацията и да го насочат в правилната 
посока.

Въпреки макроикономическите успехи, България остава най-бедната страна в Европейския 
съюз. Заплатите са ниски, много българи, особено пенсионерите и хората в селските райони 
на България, живеят в бедност. Трите най-изостанали региона на България са най-изостанали 
и в Европа. С две думи: България не е в средата, а е на дъното в много европейски класации. 
Това трябва да се промени.

Нужна ни е енергията на всеки един от вас. Тя не може да бъде пропилявана в безцелно поли-
тическо противопоставяне. За мен силна, просперираща, успяваща България е не просто цел. 
Това е кауза. Кауза да служим, да дадем най-доброто от себе си, да пожертваме лични инте-
реси, да загърбим политически пристрастия. Силни сме само когато сме обединени. Досега 
предимно кризите са ни обединявали. Време е да се обединим около национална цел.

Днес България има нужда не просто от мечта, а от програма, която се приема от общество-
то и политическите сили. Най-страшният дефицит за една нация е дефицитът на бъдеще. 
Не можем да допуснем това. Правителствата се сменят на всеки 4 години, но България не 
може да започва всеки път от нулата. Търсенето на обединение е конституционен приори-
тет на президента, но това, което „България 2020“ предлага, е не просто консенсус, а съгла-
сие около дългосрочна програма за икономически растеж и развитие на нацията.

Моята кауза е - България да се превърне в средно богата европейска държава с развити ре-
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гиони, конкурентоспособна икономика, в която народът живее достойно, а младите хора 
остават и виждат перспектива за развитие. Това трябва да бъде стратегическата цел на 
нацията до 2020 година. Затова, въпреки трудностите, не можем и не бива да мислим и да 
говорим за оцеляване, а за растеж. Въпреки трудностите, нека да сме наясно – успехът е 
важен. А успехът на една нация - просперитет, благоденствие и сигурност за всеки българ-
ски гражданин, е свързан и се постига със значителен и устойчив икономически растеж. Без 
това държавата няма да има ресурс да реализира успешно нито една стратегия, било тя в 
областта на здравеопазването, пенсионната система, образованието или сигурността и 
отбраната. Ето как виждам България през 2020 година:

Сега доходът на българския гражданин е едва 43% от средния за Европейския съюз. През 2020 
г. е не по-малко от 60%.

Сега сме на 74-то място по конкурентоспособност в света. През 2020 г. сме в Топ 50.

Сега българската икономика е пет пъти по-енергоемка от средната за ЕС. През 2020 г. сме 
стопили тази разлика до два пъти.

Сега производителността на един български работник е едва 42% от средното за Европейския 
съюз. През 2020 г. производителността достига 60%.

Сега България изнася зърно. През 2020 г. изнася основно готови храни.

Сега Българските държавни железници са във фалит. През 2020 г. високоскоростни влакове 
превозват хора и стоки от Азия през България към Европа с 200 км/ч.

Сега академичната и научна общност трудно покрива издръжката си и младите учени на-
пускат страната ни. През 2020 г. учените са мотивирани и работят заедно с бизнеса по 
иновационни проекти.

Сега на „Мадарския конник” все още има едно ръждясало скеле. То е там от 1993 г. През 2020 г. 
България представя своето богато културно-историческо наследство пред света, символ е 
на качествения туризъм и печели милиарди от него.

Сега почти няма българин, който да е доволен от системата на здравеопазване. През 2020 
г. спешната помощ стига за броени минути до всяка точка на България, а благодарение 
на въведената електронна здравна карта, лекарите взимат бързи и адекватни решения. 
Корупцията и източването на здравната каса са станали невъзможни.

Сега два милиона и седемстотин хиляди от българските граждани живеят в енергийно не-
ефективни панелки. През 2020 г. поне половината от тях живеят в обновени квартали, смет-
ките за енергийните разходи са паднали двойно, а стойността на жилищата им се е удвоила.

Давам си сметка, че целите са високи, но за да постигнем такава България, трябва да повяр-
ваме, че можем повече. Да имаме дългосрочен план, който да мобилизира целия потенциал 
на нацията - интелектуален, духовен и физически. Затова ще превърна президентството в 
център на обществен дебат по важните за всеки българин теми. Непрестанно ще търся 
баланс и съгласие между институциите, както и между институциите и гражданите при 
решаване на важни обществени въпроси.

Един президент не се оценява по неговата популярност, а преди всичко по това, което 
обществото постига в неговия мандат. Винаги има изкушение президентът просто да се 
превърне в критик с надеждата, че това ще му донесе рейтинг. Моята стратегия е друга. 

Встъпитeлна реч
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Президентството ще наблюдава стриктно институциите да не подменят приоритетите 
на нацията в името на краткосрочни цели. Обществените съвети кьм президента няма да 
функционират като кабинет в сянка, а като форум за дискусия, център за дебати по приори-
тети и политики за устойчиво развитие на нацията. Активен, прозрачен диалог и генери-
ране на решения – това е целта на съветите, които ще заработят към президентството. 
В тях ще поканим представители на различни политически партии, депутати, министри, 
експерти, представители на регионите, работодатели, профсъюзи, бизнес и неправител-
ствени организации, но непременно и гражданите. Гражданското общество ще бъде задължи-
телно в центъра на вниманието ми. Ще съдействам за създаване на работещи механизми за 
оползотворяване на гражданските инициативи и енергия. За да бъдем максимално прозрачни 
и близо до хората, заседанията на съветите към президента, с изключение на тези, свързани 
с националната сигурност, ще се предават пряко в интернет.

Ето част от приоритетите, по които ще работя като президент:

 Справедливост за гражданите и ефективна система на правораздаване .

 Културното и духовното развитие на нацията ни.

 Работещи институции.

 Създаване на най-добрата бизнес среда в Югоизточна Европа.

 Инфраструктура на европейско ниво.

 Нов подход в енергетиката - енергийна ефективност, енергийна независимост, енергий 
 на либерализация.

 България на регионите.

 Образование, наука, иновации.

 Двигатели на икономическия растеж.

 Добра репутация на България в Европа и света.

По тези приоритети и много други ще търся национален диалог, съгласие и резултати.

Няма „пряк път към богатството”. Богатството се изработва. Пенсиите и доходите също. 
Политиците не създават пари, създава ги икономиката. За да я подпомогнем, ние сме длъжни 
да създадем предпоставки за заетост, за привличане на качествени инвестиции, за премах-
ване на излишната административна тежест за бизнеса и за създаване на добре работещи 
институции.

Това, че имаме нисък държавен дълг, не означава, че имаме силна икономика. Това, че имаме 
ниски данъци, не означава, че сме атрактивни за инвеститорите. Това, че сме стабилни в 
кризата, не ни прави по-богати. Налагането на строга бюджетна дисциплина е трудна задача 
и аз благодаря на правителството за отговорната позиция. С последователната си полити-
ка на икономии то удържа бюджетния дефицит през последните три трудни години и запази 
равнище на инфлация под средното за Европейския съюз. Благодарение на усилията на няколко 
правителства, България стана символ на фискална дисциплина и ред и е единствената държа-
ва в Европейския съюз, която е с повишен рейтинг по време на кризата. Това е постижение 
на няколко правителства последователно.

Президент на
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Имаме стабилност - сега трябва да работим за растеж и заетост. В основата са инвести-
ции, износ, потребление. Трябва да се борим за всеки лев инвестиции. Трябва да осигурим по-
требление от изработени доходи, а не на помощи и субсидии. Малките и средните предпри-
ятия формират две трети от работните места в България. Трябва да им осигурим достъп 
до финансиране, еврофондове за конкурентоспособност, качествени кадри чрез системата 
на образование на регионално и национално ниво и борба със сивата икономика.

Иновациите и образованието са движеща сила на растежа и предпоставка за откриване на 
добре платени работни места. Имаме постижения в науката и иновациите – време е да за-
почнем да печелим от тях. Важно е бизнесът, академичната общност и държавата да се обе-
динят около целенасочена програма за иновации в приоритетните области на икономиката.

Трябва да окуражим реформите в българското образование. Образованието е мост към бъ-
дещето. Посоката е за изграждане на специалисти, адекватни на нуждите на икономиката, 
с помощта на които България ще посрещне предизвикателствата на бъдещето. Хората са 
тези, които добавят стойност в икономиката, в обществото – заради тях идват инвести-
циите, те създават иновациите, те са най-големият капитал.

За да развиваме устойчиво икономиката, трябва да се насочим и към сектори с висока доба-
вена стойност, като се позовем на даденостите и опита, които имаме. Важно е да постиг-
нем добро съчетание между традиционните за България индустрии, тези с висока добавена 
стойност и индустрии на бъдещето. В широк обществен дебат в президентството ще 
търсим и формираме визия как България може да създаде реални конкурентни предимства 
и да се превърне във водеща сила в някои от индустриите на бъдещето. Такива могат да 
бъдат свързани с човешкото здраве, зелените технологии, информационни и комуникационни 
технологии, производство на храни, нови материали, нови източници на енергия, електромо-
билност, умни енергийни мрежи и др. Да създадем конкурентни предимства, за да може след 
време да се превърнем във водеща сила в някои от индустриите на бъдещето.

В българската енергийна политика е нужен прагматичен подход, основан на енергийна ефек-
тивност, независимост и либерализация. Това са приоритетите, които са водещи при взи-
мане на решенията, а не конкретните проекти. Моята цел е енергийно ефективна, зелена 
България. България, която не зависи от волята на един или друг доставчик, а независимостта 
се поражда от конкуренцията и правото на избор.

Освен че пилеем енергия, пилеем и вода. Водата е петролът на бъдещето. Трябва да доведем 
реформата във водния сектор докрай, за да гарантираме качествена услуга и опазването на 
водата като един от най-важните стратегически ресурси на държавата.

Нека да сме наясно - няма богата държава, няма просперираща икономика, ако няма работещи 
институции. Проблемът с административната реформа и електронното правителство е 
на дневен ред и трябва да бъде решен. Електронно правителство не означава да вържем ад-
министрацията в мрежа, а означава държавата да предоставя качествени услуги на граждани-
те и фирмите по електронен път. Четири и половина милиона българи активно използват 
интернет. Те го заслужават.

Даваме ли си сметка как се прави бизнес в България: гишета, тромави процедури, субекти-
визъм. Това е голяма тежест както за нашите предприятия, така и за чуждестранните ин-
веститори. Решението отново е - работеща администрация и електронно правителство. 

Встъпитeлна реч
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Убеден съм, че ще го имаме!

Балансираното регионално развитие, създаването на икономическа перспектива и ново ка-
чество на живот в регионите, изграждането на специфични регионални източници на конку-
рентоспособност - всичко това ще бъде водещо в моите приоритети.

Уважаеми дами и господа,

Просперитетът и благоденствието на народа ни са в нашите ръце. Те са наша отговор-
ност. Отговорност за бъдещето на нашите деца. Няма външен фактор, който да дойде и 
да ни освободи от това бреме, никой няма да дойде отвън и да ни свърши работата. Сами 
ще изковем бъдещето си. Развити са тези общества, в които гражданите имат доверие 
един към друг и са придобили умението да работят заедно. Богати са тези държави, в които 
институциите гарантират равнопоставеност и спазване на правилата. Успешни са тези 
нации, които имат кауза и дългосрочна визия, защото липсата на стратегическо мислене 
и дългосрочен план водят до работа на парче, до ниска ефективност, оскъдни резултати 
и слаба конкурентоспособност на икономиката. Затъваме в празни приказки, политическо 
брокерство, организационен хаос, сложни административни процедури и оставаме неефек-
тивни, следователно бедни! Ако намирате смисъл в тези констатации, то нека се обединим 
около Национална програма за развитие „България 2020“, около национални приоритети, поли-
тики, проекти и да ги следваме независимо от това кой е на власт.

Репутацията на България е много важна. Тя е предпоставка за национално самочувствие и 
доверие в международен аспект. Но репутацията на една държава, на една партия, на една 
икономика не може да бъде купена. Тя се изгражда с последователни усилия на много поколения 
и лидери.

България трябва да надгражда своя успех, да показва на света своето можене. Като президент 
ще показвам постиженията на България и българите. Гордея се, че България е единствената 
държава в Европейския съюз, която успя да намали за последните десет години своя държавен 
дълг от 100% на 16% от брутния вътрешен продукт. Изстрадахме го, беше тежко, продължа-
ва да е тежко, но това е национално-отговорна позиция към следващото поколение. И аз бла-
годаря на всички партии, на всички правителства, на всички лидери в последните 10 години 
за постигнатия успех. Имаме нужда от повече причини и поводи за гордост и самочувствие.

Българската външна политика не може да има други цели освен благоденствието и успеха 
на нацията. Това означава нашата дипломация да защитава българския интерес по света, в 
региона.

Като президент заявявам категорично, че ще работя за европейското развитие на България 
и ще задам курс към по-ефективна и ускорена интеграция на страната в Европейския съюз. 
Повече Европа означава по-силна и богата България. Но България успява само тогава, когато 
Европейският съюз е силен и обединен. Затова ние ще работим за успеха на демократична и 
свободна Европа, в която правилата се спазват, в която няма големи и малки народи, в която 
солидарността е не само принцип, но и ежедневна практика.

България има отговорност да допринася за демокрацията, стабилността, мира и проспери-
тета в нашия регион и в света. Исторически шанс за нас е, че в последните две десетилетия 
Балканите се промениха коренно. Днес нашите съседи имат своята европейска перспектива. 
Ние протягаме ръка към всеки, който иска да живее в нашия общ европейски дом. Дом, в 
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който границите обединяват, а не разделят. Дом на всички, които споделят европейските 
ценности и стандарти и които работят за регионалното сътрудничество и искрените до-
бросъседски отношения. Заедно с нашите партньори в Европейския съюз ще застанем срещу 
всеки, който разделя хората, пренаписва миналото и търси противопоставяне.

През последната година региони, традиционно свързани с българските интереси, а именно 
Близкият изток и Северна Африка, преживяха исторически събития, съизмерими по мащаб с 
краха на комунизма в Източна Европа. Подкрепяме техния стремеж към демокрация, достойн-
ство и добър живот. Наред със споделяне на опита ни в прехода от тоталитаризъм към 
демокрация, нашата цел е да създаваме предпоставки и условия за завръщане на българския 
бизнес на тези пазари и по тези важни за нас региони. Създаването на повече реални възмож-
ности за българския бизнес в чужбина означава повече работни места у дома, повече инвести-
ции и повече ресурс за социална политика.

Свидетели сме на динамични процеси, които променят съществено света, в който живеем. 
Необходима е прецизна оценка. И, разбира се, бързо адаптиране на външната ни политика. 
Трябва да насочим усилията си към световните региони с бърз икономически напредък и с 
разширяващи се пазари. С помощта на дипломацията ще поставим „Произведено в България” 
на международната сцена.

За да постигнем целите на външната политика на България, тя трябва да бъде представля-
вана от професионалисти и от достойни българи, които са мотивирани и имат качества.

Външната политика на България трябва да дава гаранции за сигурността на страната. 
Ключов фактор за това е и ще продължава да бъде пълноценното участие на България в НАТО. 
Сигурността на всеки български гражданин зависи от активните ни усилия, солидарно с дру-
гите съюзници, да изграждаме отбранителните способности на пакта. Ние трябва да имаме 
активна роля в изпълнение на съюзническите си ангажименти.

Заедно с това българските институции трябва да положат съществени усилия за доизгражда-
не и усъвършенстване на собствените ни национални способности за защита на сигурността 
на страната. Нужен е цялостен, интегриран, системен подход. Това означава да осигурим съг-
ласувано управление и ефективно взаимодействие в областта на сигурността, както и много 
точно дефиниране на функциите и отговорностите на отделните институции. 

Трябва да се въведат ясни принципи, процедури и правила:

 При определяне на приоритетите и задачите на институциите.

 При кадровата политика.

 При формиране на бюджет за дейността им.

 При отчитане на резултатите.

Българските служби за отбрана и сигурност не обслужват партии и политици, а служат 
единствено на българските граждани и националния интерес. Необходимо е да се усъвър-
шенстват механизмите за институционален контрол, като дейността на службите трябва 
да бъде подчинена на принципа, че правата и свободите на гражданите са висша ценност 
за всяко демократично общество. Българските граждани трябва да знаят какво получават 
срещу всеки лев, похарчен за сигурност, както и от какво се лишават при всеки лев, спестен 
от бюджета на службите.

Встъпитeлна реч
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Очевидно е, че е необходима реформа в сектор „Сигурност“ и нова нормативна база, която 
да регулира отношенията в тази област. Искам ясно да заявя, че провеждането на реформи 
в системата за сигурност е необходимост, но не може да бъде самоцел. Всяка една промяна 
трябва да е свързана с нарастване на способностите за взаимодействие между службите. 
Проблемите в сферата на сигурността със сигурност няма да се решават конюнктурно и „на 
парче“. Аз благодаря предварително, защото знам, че през 2012 г. ние ще седнем и ще изковем 
новите устройствени закони на службите за сигурност.

При управление на системата за национална сигурност трябва да се намери и поддържа меж-
дуинституционален баланс на основата на споделена отговорност. Съгласно Конституцията 
на Република България, именно президентът трябва да има водеща роля при поддържането 
на такъв баланс.

Консултативният съвет по национална сигурност към президента трябва да се превърне в 
реален, действащ форум за намиране на ефективни, консенсусни решения по важни за нацио-
налната сигурност проблеми, дори ако е необходимо провеждане на консултации за законо-
дателни промени.

Като оценявам отговорността си като върховен главнокомандващ, искам да обърна специал-
но внимание на отбраната на страната. България трябва да изгражда въоръжените си сили в 
съответствие с Концепцията за интелигентна отбрана, което означава повече гъвкавост и 
повишаване на способностите за взаимодействие както в рамките на НАТО, така и с въоръ-
жените сили на всеки един от съюзниците. Това също така означава пренасочване на инвес-
тициите към високотехнологични решения и изграждане на мобилни и модерни въоръжени 
сили, ориентирани към посрещане на съвременните предизвикателства за сигурността на 
страната.

Ние не можем да разглеждаме сигурността си извън общите усилия на страните - членки 
на НАТО и Европейския съюз. Трябва обаче да си дадем сметка, че колективната сигурност 
означава и това, че всеки един от съюзниците трябва да допринася за изграждане на общите 
отбранителни способности.

Въпреки икономическите трудности, ние трябва да продължим да инвестираме в отбрана 
и сигурност. Необходимо е решенията за такива инвестиции да бъдат вземани само при 
наличие на ясна визия и в съответствие със стратегията ни за развитието на системата 
за отбрана и сигурност и в частност на въоръжените сили. Те трябва да бъдат съобразени с 
икономическите възможности на страната в средносрочен и дългосрочен план и в резултат 
на тях да се получи бърз, значим и измерим ефект за сигурността на Република България.

Президент на
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Скъпи сънародници,

Аз не искам българският народ и държава да бъдат асоциирани с корупция и организирана 
престъпност. Недопустимо е народът на Ботев и Левски да бъде сочен като пример за ко-
румпирана нация в Европа. Категорично няма да се примиря с това и ще мобилизирам целия 
обществен ресурс при решаването на този проблем. Тук пътят е ясен:

 Създаване на обществена нетърпимост към корупцията чрез укрепване на гражданското 
общество.

 Върховенство на закона.
 Прозрачност и ясни механизми за обществен контрол.
 Ефективно взаимодействие между институциите.
 Професионализъм и морал в дейността на държавните служители.

Не бива да се заблуждаваме, че с лекота ще решим този проблем, но друг път няма и ние 
трябва да го извървим. Няма неприемлива цена за демокрацията.

Върховенството на закона е ценност, от която пряко зависят устоите на демокрацията 
и успехът ни във всяка област на обществения живот. Европейското развитие на България 
налага реформите в областите „Правосъдие” и „Вътрешен ред” да са сред ключовите нацио-
нални приоритети. Реформите в съдебната власт трябва да продължат, като стриктно 
бъде следвана приетата от правителството през май 2010 г. Стратегия за продължаване 
на съдебната реформа като документ, който гарантира приемственост, устойчивост и 
обхватна перспектива в общото пространство на свобода, сигурност и правосъдие. Време 
е да спрем да решаваме проблемите единствено със законодателни и структурни промени. 
Дължим на българските граждани предвидимо и справедливо правосъдие. Стабилността на 
съдебната власт е гаранция за стабилността на държавната власт. Затова и изпълнител-
ната власт, и ръководните съдебни структури са отговорни за състоянието на кадровия 
ресурс, професионалните умения и развитие на българските магистрати.

Сега е моментът да изработим и приложим процедури, които да отхвърлят възможността 
за безпринципни назначения в съдебната система, за установяване на зависимости, за дефи-
цит на професионален или личен морал. Българските граждани имат право да претендират 
за мотивирани, с безупречна репутация и високо чувство за отговорност магистрати.

Ще използвам целия обществен натиск, който може да упражнява президентската институ-
ция, за въвеждане на нов стил на работа в институциите на съдебната власт и правоохра-
нителните органи, за повишаване на правната култура на гражданите и за утвърждаване на 
нетърпимост към корупцията и закононарушенията.

Встъпитeлна реч
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Уважаеми дами и господа народни представители,

В българската политика има много линии на разделение. Виждаме ги тук, в парламента, но 
най-вече се виждат от всички български граждани. Политическото противопоставяне е дви-
гател на демокрацията. То дава на българите възможността да избират най-доброто и да 
го подкрепят.

Обръщам се към всички политици: запазете критичността към грешките на другите, както 
и към своите собствени, търсете алтернативи, бъдете себе си в политиката, но триум-
фът над политическия противник не трябва да минава през загърбването на националните 
приоритети. Може да има спор за пътя, но не и каква е посоката - а посоката е доброто 
бъдеще на децата ни.

Когато погледна назад във времето, България се промени много в последните 20 години, и то 
за добро. Стартирахме от тоталния крах и икономически фалит на тоталитарния режим. С 
много търпение, упоритост, с грешки, но и с много труд постигнахме немалко. Сега трябва 
да надградим. Да построим модерна България – с авторитет и достойнство, с национално 
самочувствие. България като регионална сила и уважаван партньор. България като двигател 
на прогреса. България с репутация на качествен производител, на уютно място за живеене, на 
добър съсед и надежден партньор. България, абонирана за успеха през XXI век.

Скъпи сънародници, всички можем, ако искаме, да съградим!

Нека го направим заедно!

Президент на
Република България
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на президента 

Росен Плевнелиев пред

41-то Народно събрание
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1. 5 април 2012 г.: Обръщение на президента Росен Плевнелиев към 41-то Народното събрание.

2. 19 януари 2012 г.: Новоизбраният президент с представители на всички политически партии в 41-то Народното събрание пред сградата на парламента
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Уважаема госпожо Председател на Народното събрание, 
Уважаеми дами и господа народни представители,

Дойдох, за да ви благодаря за конструктивните разговори, кои-
то проведохме заедно в рамките на инициативата на прези-
дентството „Месец на политическите консултации”. С вашата 
подкрепа президентската институция се превърна в платформа 
за конкретни идеи, приоритети и решения за развитието на 
България през 2012 година. Доказахме, че партиите могат да ра-
ботят заедно и да мислят в една обща посока. И макар че днес 
и тук, в парламентарната зала, по принцип се водят дебати, 
провеждат се разгорещени разисквания и се защитават различни 
позиции, по някои важни теми вие загърбихте политическото 
противопоставяне, постъпихте отговорно и създадохте над-
партиен консенсус.

Уважаеми дами и господа народни представители,

Тук съм, за да обобщя и представя пред вас темите, които заед-
но определихме като важни и ключови. Това са:

 Националната програма за развитие „България 2020”;

 Мерки в подкрепа на икономиката, растежа и заетостта;

 Енергийна ефективност и диверсификация;

 Реформи през 2012 година.

Тези теми ви звучат познато не само заради консултациите, кои-
то водихме през последния месец. Те бяха част от моето изказ-
ване преди два месеца от тази парламентарна трибуна, когато 
посочих приоритетите пред президентската институция през 
следващите пет години. Но това, че ви звучат познато, не бива 
да ви заблуждава, че днес ще се повтаряме, защото разликата е, 
че ние постигнахме консенсус по някои важни приоритети. И 
затова съм днес тук - за да ги посоча.

През тази година ще изработим нашата дългосрочна програма и 
стратегия за развитие „България 2020“. Постигнахме безспорно 

5 април 2012 г.

Обръщение 
на президента 

Росен Плевнелиев към 
41-то Народно събрание
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съгласие и единомислие за необходимостта от широк обществен дебат при формулиране на 
дългосрочните приоритети на страната. Тези дебати ще се провеждат в различни форма-
ти - в правителството, в президентството, в парламента, в гражданското общество. Ще 
търсим надпартийност, устойчивост на набелязаните цели и гаранции, че независимо кой е 
на власт, ще работи за изпълнението им.

Стратегията „България 2020” трябва да бъде формулирана и като план за действие, а не като 
поредния абстрактен документ. Най-важното е не само да определим целите, а да отгово-
рим как и кога ще се случат и кой носи отговорност за това. Изработването на „България 
2020“ в широк обществен консенсус ще даде силен коз на правителството да преговаря през 
2013 г. за максимално изгодни условия за страната ни в рамките на фискалната рамка 2014-
2020 г. на Европейския съюз.

В сферата на икономиката всички вие посочихте като ключово стимулирането на инвести-
циите, заетостта, политиката по доходите, насърчаването на малките и средните пред-
приятия. Обединихме се около изработването на активни политики в подкрепа на иноваци-
ите, селското стопанство, туризма и други перспективни сектори.

През 2012 г. очакваме нисък икономически растеж - около 1,4% ръст на БВП. Заради кризата и 
несигурността два от трите фактора на растеж, а именно потребление и инвестиции, са 
на ниски нива. През последните 3 години обаче българската икономика регистрира нов дви-
гател на растежа и това е износът. Добрият ръст на износа означава повишена конкуренто-
способност и по-добро качество на продукцията. Това трябва да се подкрепя. Необходимо 
е да подпомогнем малките и средните предприятия да установяват контакти с чужде-
странни партньори, да утвърждават продукцията си на международната сцена, да създават 
собствени търговски марки, да имат лесен и бърз достъп до кредитиране и експортно 
застраховане.

Нуждаем се от активна политика за привличане на инвестиции. Трябва да бъдат преосмисле-
ни стимулите за инвеститорите. Надявам се Българската агенция за инвестиции да получи 
нужните правомощия, за да може да оказва ефективна подкрепа на чуждите компании и на 
българските компании, които инвестират, в това число да бъде въведено и обслужването на 
едно гише. В този смисъл промените в Закона за насърчаване на инвестициите са неотложни.

Всички бяхме на мнение, че добрата инфраструктура е важна предпоставка за инвестиции, 
икономическо и регионално развитие. Фокусът на правителството и политическите пар-
тии върху изграждането и ускоряването на инфраструктурни проекти е много полезен и 
необходим за развитието на страната и българските региони.

Макроикономическата стабилност е изключително важна за държавата и благодаря, че всич-
ки я подкрепяте.

Обединихме се в това, че са необходими спешни мерки за борба с младежката безработица. В 
Европа има много безработни млади хора. Това води до нестабилност в обществото и липса 
на перспектива. Същевременно редица държави по света подготвят армии от високооб-
разовани млади хора. Нямаме много време, за да реагираме. Преодоляването на младежката 
безработица е от стратегическа важност за дългосрочното развитие на България, а за това 
е необходимо да осигурим качествено образование и бърз преход от обучение към заетост. 
Трябва да предоставим достъпни програми за предприемачество на младите хора, да им 
помогнем да придобият знания и увереност, че могат успешно да реализират собствен биз-
нес, да ги вдъхновим да поемат по този път. Мястото на тези програми е в средните и 
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висшите училища. Втора важна предпоставка е да улесним достъпа до финансиране на стар-
тиращите предприемачи тогава, когато тяхната обещаваща идея трябва да се превърне в 
конкретен план за работа. Надявам се да видя възможност за реализация на мерки за преодо-
ляване на младежката безработица в бюджета за 2013 година.

България е европейски шампион по пилеене на енергия – с много енергия произвеждаме малко 
продукция. Това е голям проблем, но и огромна възможност, защото инвестициите в енер-
гийната ефективност са изключително перспективни, с добра възвращаемост и, освен че 
създават десетки хиляди работни места в малки и средни предприятия, те правят уют-
ни градовете и значително намаляват сметките на гражданите. Независимо от това кол-
ко нови мощности ще построим и каква е цената на електроенергията, ние не решаваме 
структурния проблем на нашата икономика, а той е високата енергоемкост. Решението е 
енергийната ефективност. Повтарям, решението е енергийната ефективност! Затова и 
беше посочена като изключителен приоритет от всички политически сили.

Най-евтината енергия е икономисаната енергия. Чрез национална програма за енергийна 
ефективност ще търсим резултат за всички българи, а не само за група влиятелни хора в 
енергетиката.

През 2012 година трябва да прецизираме механизмите, да структурираме правилно дейност-
ите и отговорностите по националната програма за енергийна ефективност и да старти-
раме много проекти. Необходимо е да обезпечим този приоритет със значителен ресурс 
- поне един милиард лева във фискалната рамка за 2014-2020 г.

В енергетиката, освен по енергийната ефективност, постигнахме консенсус и по диверси-
фикацията на енергийните източници. Имаме право на избор. Не бива да зависим само от 
един източник на енергия и от една тръба. Не бива и затова трябва да ускорим процеса по 
изграждане на газови връзки със съседите ни, диверсифицирането на източници и доставчици 
са неотложни задачи.

АЕЦ „Белене” беше тема през целия месец на политическите консултации. Независимо че не 
постигнахме съгласие за бъдещето на проекта, бяхме на едно мнение, че не Москва, Берлин 
и Вашингтон, а София следва да вземе своето решение, основано на икономическата изгода 
за страната ни, оценка на риска и защита на националния интерес. За мен взетото от 
правителството и парламента решение за спиране на проекта АЕЦ „Белене” е правилно. По 
начина, по който беше структуриран и започнат, той е икономически неизгоден, финансово 
необезпечен, с неосигурен пазар за реализацията на електроенергията и поради това крие 
сериозен риск за бъдещите поколения.

Постигнахме консенсус по необходимостта да бъдат изработени нови модели на финанси-
ране на иновациите и научните разработки. Българската наука трябва да се ориентира към 
изграждането на връзки с пазара, към привличане на бизнеса и насърчаването на частните 
фирми да работят с изследователи и учени. През тази година ще стартира важният проект 
София Тех парк като платформа за обучение на младите хора в предприемачество и създава-
не на нови, иновативни предприятия в областта на информационните и комуникационните 
технологии. 

С правилното програмиране на европейския и националния ресурс, през 2014-2020 година мо-
жем да осигурим необходимите средства за изграждане на високотехнологични центрове, 
индустриални паркове като част от регионални и национални клъстери. Пътят към устой-
чивото развитие на икономиката минава през създаването на такива центрове и тяхното 
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обезпечаване с адекватна инфраструктура, добре подготвени специалисти и качествена сре-
да за правене на бизнес.

В рамките на политическите консултации набелязахме реформи в няколко важни сектора - 
националната сигурност, системата на правораздаване, администрацията и водния сектор, 
по които можем да постигнем съществен напредък през 2012 година.

Продължаването на реформата в сектор „Сигурност” трябва да доведе до постигането на 
по-висока ефективност и интегриран подход в системата. Регламентирането с отделни 
закони на дейността на Националната служба за охрана, служба „Военна информация” към 
Министерството на отбраната и Националната разузнавателна служба, както и усъвър-
шенстването на механизмите за контрол и координация между службите, са важни стъпки в 
правилната посока и те могат и трябва да се случат през 2012 година.

Съдебната реформа беше оценена като приоритетна от всички политически сили. 
Състоянието на съдебната система е една от най-важните предпоставки за осъществяване 
на останалите национални приоритети.

Системата на правораздаване е реформирана многократно в последните 20 години. Ще про-
дължим да я усъвършенстваме, но е време за резултати. Дали сме постигнали независимост 
и ефективност в правораздаването се познава единствено и само по делата. Фокусът на 
общественото внимание е насочен към това какво произвежда системата като резултат и 
дали има справедливост.

През 2012 г. предстои да се обсъдят и приемат два основни закона - Законът за отнемане на 
незаконно придобито имущество и новият Наказателен кодекс. По тези теми ние се нужда-
ем от общата воля на политическите партии, от общото послание, което да излъчим към 
българските граждани и към европейските ни партньори.

Другият голям въпрос, приоритетен за всички нас, е предстоящият избор на Висш съдебен съ-
вет. Много е важно новият Висш съдебен съвет да започне своята работа с висока степен на 
обществено доверие, без съмнения за партийна пристрастност и политически компромиси 
при назначенията. Гаранция за това са ясните правила за избор, осигуряващи прозрачност на 
мотивите и публичност на взетите решения. Това изисква максимално ранно оповестяване 
на номинираните кандидати и публично изслушване на техните визии и концепции.

Трябва да проведем задълбочен дебат по отправените ни препоръки от международните 
организации във връзка с Изборния кодекс и с изборния процес, за да не позволим злепоставяне 
на България, защото репутацията на България е много важна. Необходими са решения, за да 
няма капка съмнение за честното и демократично провеждане на следващите избори.

2012 година е важна за Шенген. Правителството и институциите положиха много усилия и 
ние сме на финалната права. Нека да си пожелаем успешно присъединяване, с подкрепата на 
всички вас, към Шенгенското пространство през 2012 година.

Обединихме се около тезата за неотложността на друга важна реформа, а именно админи-
стративната. Внесените в Народното събрание промени в Закона за администрацията са 
една стъпка в правилната посока. Крайната цел е изграждането на надпартийна, мотиви-
рана, отговорна и професионална публична администрация. Задължително е в бъдеще да се 
предприемат законодателни промени за разделянето на политическата от администра-
тивната отговорност, както и за изграждането на повече механизми за прозрачност в сис-
темата. Не можем да приключим успешно административната реформа, ако не изградим 
работещо електронно правителство.
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Електронното правителство трябва да бъде не по-малък приоритет от изграждането 
на магистралите. То е силна антикорупционна мярка и облекчава съществено условията за 
правене на бизнес и инвестиции в страната. Нека, както при магистралите, да обезпечим 
финансово този приоритет и да посочим ясно кой, кога, как и какво ще свърши година по 
година. Българите ще повярват отново в своята държава и че тя работи в техен интерес, 
когато заменим чакането пред гишетата с електронни услуги. Електронното правителство 
е най-ефективният инструмент за създаване на отношения на прозрачност и доверие между 
гражданите и държавата.

Реформата във водния сектор също е на дневен ред. Тя е изключително важна предпоставка 
за икономическия растеж на страната и за повишаване качеството на живот на хората. 
Водата е ресурсът на бъдещето, който ние притежаваме, но не използваме правилно. Искаме 
да предотвратим бъдещи бедствия като тези в Цар Калоян и село Бисер, като създадем 
механизми за отговорно отношение към собствеността и стопанисването на водните съ-
оръжения и контрола върху тях. На страната ни е необходима цялостна обща стратегия за 
водния сектор не само в контекста на сполетялото ни нещастие. Трябва да гарантираме, че 
подобни бедствия няма да се случват отново. Реформата ще ни даде възможност не само да 
управляваме водния сектор устойчиво, но и да осигурим правилното икономическо развитие 
на страната с оглед привличането на инвестиции и развитието на приоритетни ключови 
сектори като земеделие, енергетика и много други, чрез умно управление на водните ресурси.

Уважаеми дами и господа народни представители,

Благодаря ви, че уважихте президентската институция и не употребихте предоставената 
ви трибуна за пропаганда, напротив, използвахте я по най-добрия начин, като поехте ясни 
ангажименти пред очите на обществеността. И занапред ще продължавам да търся актив-
ното взаимодействие с Народното събрание. Ще се възползвам от правото си на държавен 
глава да следя пряко и да напомням от тази трибуна, че поетите ангажименти трябва да 
се изпълняват от всички. Политическият смисъл от този консенсус трябва да се изрази в 
реални, видими и последователни резултати и действия в интерес на хората, обществото 
и устойчивото развитие на България.

С общата ни воля можем да постигнем тази цел.

Желая ви успешна работа!
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31 декември 2012 г.

Новогодишно 
обръщение 

на президента 
Росен Плевнелиев Скъпи сънародници,

Изтичат последните минути на настоящата година. 
Заобиколени от най-близките си хора, правим равносмет-
ка на отминалото, споделяме планове и мечти.

Сигурен съм, че всички ние бихме искали Новата година 
да умножи доброто и да загърби лошото. А лошото не 
ни подмина! Наводнения, земетресение и терористичен 
атентат белязаха изминалата година! Вярвам, че трудно-
стите ни направиха по-силни и по-сплотени като народ. 
На това ни учеше и патриарх Максим, с когото се прос-
тихме!

Светът е в криза вече пета година, но нашите доходи 
и просперитет зависят най-вече от това какво произ-
веждаме, как използваме ресурсите, колко сме ефективни 
като нация. Не трябва да чакаме да свърши кризата или 
на поредните избори да ни обещаят всичко, а да запрет-
нем ръкави и да си подредим държавата и собствения 
живот. Ден по ден, заедно и в правилната посока!

Защото всички ние искаме да живеем достойно в една 
уютна и модерна България. Това може да се постигне само 
със съвместните усилия на милиони българи, които гле-
дат в една посока и споделят общи ценности. Всеки от 
нас може да допринесе за една по-добра България през 2013 
г. Не е трудно, изисква се воля и зависи от всички нас! 
Всеки родител може да даде любов, възпитание и морал 
на своето дете. От всеки един от нас зависи да има 
гражданска позиция и да я защитава. Пред нас е първият 
референдум в демократичната история на България, как-
то и предстоящите парламентарни избори. Нека през 
2013 г. бъдем по-активни и отстояваме своето право на 
справедливост и солидарност. Това ще засили граждан-
ския контрол върху дейността на политиците, защото 
демокрацията е свобода, но и отговорност. Да коригира-
ме лошото, но да има приемственост и надграждане за 
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доброто, защото не сме толкова богати, че винаги да започваме от начало. Да излезем от 
носталгията по отминали времена и да изработим сами своето самочувствие на достоен 
народ в 21 век. Защото светът се развива и никой не ни чака. Днес ние не се състезаваме със 
себе си или на Балканите, а в един бързо променящ се и много конкурентен свят! България е 
една от най-старите държави в Европа, страна с древна култура, богата история, неповто-
рима природа. Това ни задължава да се държим като европейци и да добавяме стойност и 
сила в нашето общо европейско семейство.

Вярвам, че бъдещето принадлежи на образованите, на предприемчивите и на тези обще-
ства, които изграждат държави, базирани на работещи институции и споделени ценности, 
а не на очакването, че някой друг ще ни реши проблемите. Общества, основани на доверие 
между хората, в които се помага на тези в нужда, но и се създават възможности за всеки да 
успее. Нека бъдем трудолюбиви и честни в ежедневието си, да загърбим лошото и самосъ-
жалението, да търсим смисъла и позитивното. Да отглеждаме нашите деца като мислещи, 
уверени, толерантни и добри хора, които са любопитни и амбициозни да опитват. Да им 
обясним, че парите не са цел, а средство за човешко развитие и достоен живот. В каквито 
ценности възпитаваме младите, такава държава ще получим. Децата на България ни дадоха 
много поводи да вярваме в бъдещето и да се гордеем с тях. И тази година те покориха 
световни върхове, спечелиха много награди и доказаха, че са талантливи, знаещи и можещи, 
готови да се справят с предизвикателствата. Моята надежда идва и от примера, който ни 
даде 15 годишният Марио от Белоградчик, който докосна сърцата на хиляди българи, пома-
гайки на дете в беда. Гордеем се с Петър Петров, който помогна за спасяването на над 500 
човека в потъващия Коста Конкордия. Прекланяме се пред Пламен Петков, който се жертва, 
за да спаси давещо се дете в Англия. Помним и героите от Синеморец, които спасиха живот, 
но загубиха своя. Тези примери ми дават вярата, че в новата 2013 година ще влезем по-единни 
като народ и по-съпричастни един към друг.

Искам да се обърна и към тези от вас, които са извън България – вярвам, че всички заедно 
работим за успеха и доброто име на Родината. Където и да сте по света, знайте, че има 
място, където ви обичат и чакат. У дома. На всички вас и на българските военни, които са 
на мисии по света, разделени от близките си хора, пожелавам здраве, щастие и късмет.

Скъпи сънародници,
Нека посрещнем новата 2013 година с повече доверие, оптимизъм и вяра в общия успех!
Честита нова година!
Да бъде мирна и благословена!
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1. 1 юли 2012 г.: Откриване на участъка от Стара Загора до Нова Загора на АМ „Тракия“, заедно с министър-председателя Бойко Борисов, европейския комисар по регионално 
развитие Йоханес Хаан и министри

2. 6 декември 2012 г., гр. Раковски: Президентът Росен Плевнелиев направи първа копка на нова производствена мощност на една от водещите инженерингови компании ABB

3. 15-22 май 2012 г.: Работно посещение на президента в САЩ и участие в срещата на високо равнище на НАТО (Сиатъл, Сан  Хосе и Чикаго), среща с Бил Гейтс в Сиатъл 

4. 22-29 септември 2012 г.: Работно посещение в САЩ и участие в 67-та сесия на ОС на ООН (Ню Йорк и Бостън), среща с български студенти в Университета Харвард, 
Бостън

5. 3 октомври 2012 г.: Официална церемония по встъпване в длъжност на новоизбрания състав на Висшия съдебен съвет

6. 18 юни 2012 г.: Президентът посети терена, на който предстои да започне изграждането на „София Тех парк”

7. 12 юли 2012 г., София: VI конференция на началниците на отбраната на балканските страни

1.

4.

2.3.
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7.

На 19 януари 2012 избраният за президент на Република България 
г-н Росен Плевнелиев положи клетва като държавен глава пред 
Народното събрание. В своето първо официално слово президен-
тът очерта 10 ключови приоритета за бъдещето на България, 
които ще следва по време на мандата си.   

5. 6.

 29



1. Справедливост 
за гражданите и 

ефективна система на 
правораздаване

Системата на правораздаване е реформирана многократно през последните 20 години. 
Време е за резултати. Високият морал, професионализмът и прозрачността трябва да бъ-
дат основни принципи в работата на правораздавателната система. Върховенството на 
закона е ценност, от която пряко зависят устоите на демокрацията и успехът ни във всяка 
област на обществения живот. Европейското развитие на България налага реформите в 
областите „правосъдие” и „вътрешен ред” да са сред ключовите национални приоритети. 
Дължим на българските граждани предвидимо и справедливо правосъдие. 

През изминалата 2012 г. държавният глава работи за изпъл-
нението на този приоритет, като акцентира върху необхо-
димостта от високи нравствени и професионални качества, 
които трябва да притежава всеки един от магистратите и 
от членовете на Конституционния съд. Тази позиция бе защи-
тена и по време на клетвата на новоизбраните членове на 
Конституционния съд през ноември 2012 г. 

По време на официалната церемония по встъпване в длъж-
ност на новите членове на Висшия съдебен съвет президен-
тът посочи ключовото значение на ВСС за функционирането 
на демокрацията в България. Държавният глава подчерта, че 
новият ВСС е изправен не само пред необходимостта да за-
върши продължилата с години реформа в съдебната власт, 
но и да постигне конкретни резултати в полза на общество-
то, репутацията на институцията и на държавата. През 
2012 г. бе избран и нов главен прокурор на Република България. 
Изборът на главен прокурор от ВСС стана след публична про-
цедура, по време на която всеки един от тримата кандида-
ти представи и защити своята концепция. Активният об-
ществен дебат бе необходима предпоставка за назначение 
на новия главен прокурор на Република България.

Необходимите реформи в съдебната система бяха поставе-
ни на дневен ред по време на Консултативен съвет по на-
ционална сигурност, като бяха обсъдени констатациите и 
препоръките в доклада на Европейската комисия след пет-
годишния мониторинг по Механизма за сътрудничество и 
проверка. 

През годината от 41-то Народно събрание бе приет новият 
Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придо-
бито имущество. Това е един от ключовите механизми за 
постигане на справедливост и за изграждане на институции, 
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защитаващи гражданския интерес. Президентът ще назначи 
един от членовете на новата Комисия за отнемане на неза-
конно придобито имущество, която трябва професионално 
да защитава публичния интерес. 

2. Културно и духовно 
развитие на нацията ни

България е страна с древна култура и богата история. Тя е дом на много цивилизации. Наш 
дълг е да съхраним и да покажем на света българското културно-историческо наследство. 
Българската книжнина, училището, религията, културните ни традиции, народното твор-
чество, историята, музеите, читалищата изграждат и съхраняват идентичността ни. В 
XXI век трябва да запазим традиционните носители на българската духовност, да уловим 
динамиката на времето и да надградим.

През изминалата година бе създаден Съветът по духовност, 
култура и национална идентичност към президента на 
Република България. Бяха проведени две негови заседания на 
теми: „Проблеми на пълноценния диалог и сътрудничеството 
с българите по света“ и „Основи на Националната стратегия 
за култура на България“. В рамките на първия съвет доминира 
темата за приоритетите в една нова стратегия за работа 
с българите в чужбина, законодателната база и координаци-
ята между институциите. По време на втория съвет бяха 
обсъдени основните приоритети, които да залегнат в нова-
та стратегия за културата и бе дискутиран цялостният ана-
лиз на Министерството на културата за нейното развитие. 
Анализът показа, че във време на криза културата може да 
генерира заетост и икономически ръст, да притежава голяма 
конкурентоспособност.  Това се дължи главно на големия брой 
малки и средни предприятия в нейната област. 

В навечерието на националния празник 3 март президентът 
изнесе лекция на тема „Българската национална идентичност 
в XXI в.“ пред множество студенти и граждани в Аулата на 
Софийския университет. Лекцията изрази същината на този 
приоритет на държавния глава, визията му за културното и 
духовното развитие на нацията. Самата лекция може да бъде 
прочетена в този годишник.

Президентът стартира новата си инициатива „Младежка 
визия за развитие на България“, която дава шанс млади хора 
от висши учебни заведения да споделят вижданията си за раз-
витието на нацията в ключови области, сред които са външ-
ната политика, отбраната и сигурността, икономиката, 
образованието, науката и културата, социалната политика, 
въпроси на националния референдум и възможностите за ин-
формиран избор на гражданите.
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В изпълнение на приоритета бяха поети патронажите на 
големи национални събития: инициативите за отбелязва-
не на 250-годишнината от създаването на „История славя-
нобългарска”, на 150-годишнината от рождението на проф. 
Иван Д. Шишманов и честванията по повод 1150-годишнина-
та от Великоморавската мисия на Светите братя Кирил и 
Методий. 

1.5 милиона българи живеят извън страната – искаме те да 
имат силна връзка със своята родина и да спомогнат за раз-
витието на България. Да помнят и пазят своята история, 
традиция и език, независимо къде се намират. През годината 
президентът посети 18 държави и бе чест гост на български-
те училища, църкви, студенти и общности по света. 

Президентът взе участие и в множество културни инициа-
тиви, например фестивала „Пирин пее 2012“, „Дни на европей-
ското кино, Бургас 2012“ и организира редица форуми, посе-
щения и срещи с цел богатото материално и нематериално 
културно-историческо наследство на България да бъде показа-
но на света по подобаващ начин.

3. Работещи 
институции

Няма богата държава, няма просперираща икономика, ако няма работещи институции. 
Нуждаем се от широкообхватна административна реформа. Това включва подобряване на 
институционалния капацитет и изграждане на ефективна публична администрация - надпар-
тийна, мотивирана, отговорна и професионална. Най-ефективният начин за модернизиране 
на националните институции е бързото въвеждане на електронно управление. Работещото 
електронно правителство ще гарантира повече прозрачност и ефективност, ще намали 
корупцията и ще подобри драстично бизнес средата.

Още с встъпването си в длъжност президентът Плевнелиев 
въведе тези принципи в собствената си администрация. 
Бяха назначени млади и компетентни хора. На сайта на адми-
нистрацията се публикува информация за извършените пла-
щания с бюджетни средства. Назначенията от квотата на 
президента в други държавни институции се извършват при 
пълна прозрачност и ясни процедури. 

Най-ефективният механизъм за изпълнението на посочените 
цели е ускореното въвеждане на електронно управление, кое-
то да бъде мостът между гражданите, бизнеса и държавни-
те институции. По време на редица съвети, публични лекции 
и форуми държавният глава призова за ускорено изграждане на 
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електронно правителство, което да предостави цялостен 
пакет от електронни услуги на гражданите. 

Към момента има повече от една структура, отговаряща 
за внедряването на електронните услуги. Министерства, 
агенции, областни управи, общини и други държавни структу-
ри изразходват средства от бюджетите си за развитие на 
електронни услуги, които обаче не са координирани помежду 
си. Работата по електронното управление трябва да се осъ-
ществява на базата на цялостна стратегия и е необходима 
единна централизирана структура, която да носи отговор-
ността и да отчита изпълнението. 

Реформата в сектор „Сигурност” отбеляза значителен на-
предък през 2012 г. Повече от 20 години липсваха закони за 
Националната служба за охрана, Националната разузнавателна 
служба и служба „Военна информация” към Министерството 
на отбраната. Още на първото заседание на Консултативния 
съвет за национална сигурност под ръководството на новия 
държавен глава през 2012 г. бе постигнат широк консенсус за 
регламентирането на дейността им на законова база, както 
и за усъвършенстването на механизмите за контрол и ко-
ординация между службите посредством дефинирането им в 
общ устройствен закон. 

Множество други реформи са в ход – административна, во-
дна, съдебна, в образованието и др. 

4. Създаване на 
най-добрата бизнес среда 

в Югоизточна Европа
Икономиката и заетостта зависят от това колко благоприятни са условията за правене на 
бизнес. Необходими са политики за увеличаване на инвестициите, за създаване на заетост и 
за намаляване на административната тежест за бизнеса. 

По време на заседание на Съвета за развитие на регионите 
и националната инфраструктура участниците се обединиха 
около позицията, че политиките и мерките за стимулира-
не на иновациите и конкурентоспособността на малките 
и средни предприятия са безспорен приоритет. Бе постиг-
нат и пълен консенсус по отношение на значението на елек-
тронното управление за намаляване на административната 
тежест за гражданите и предприятията и повишаване на 
прозрачността, почтеността и качеството на публичната 
администрация, както и нейната ефективност при осигуря-
ването на обществени услуги във всички сектори. 

Състоя се заседание на Съвета за икономическо развитие и 
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социални политики на тема „Конкурентоспособност и инвес-
тиционни приоритети“ с цел да се намери консенсус по по-
литиките, които да повишат конкурентоспособността на 
страната и да се очертаят следващите стъпки за реализира-
нето им. Участниците в заседанието одобриха предложена-
та концептуална рамка, базирана на развитие и подкрепа за 
водещи клъстери. Президентът твърдо застава зад предло-
жените клъстерни политики.

През последната година България се покачи с 12 места в класа-
цията за конкурентоспособност на Световния икономически 
форум. Страната ни прави най-голям скок в Европейския съюз 
и е в топ 10 на икономиките (от общо 144), печелещи най-
бързо конкурентоспособност. Двата конкретни индикатора, 
които изтеглят България нагоре в световното класиране по 
конкурентоспособност, са: „капацитет за иновации“ (покач-
ване с 18 места) и „състояние на развитие на клъстерите“ 
(покачване със 17 места). Конкретен пример е създаването на 
Автомобилен Клъстер България, създаден именно с подкрепа-
та на президента. В рамките на тясното си сътрудничест-
во с клъстера президентът присъства на представянето на 
последни автомобилни разработки в България. 

Друг пример е разрастването на Клъстера за информацион-
ните и комуникационни технологии в България. Президентът 
бе почетен гост-лектор на официалното откриване на 
конференцията WebIT Bulgaria Summit през 2012 г., посвете-
на на дигиталните технологии и интернет маркетинга. 
Представители на клъстера бяха включени в делегациите на 
президента в САЩ, Германия и Израел, а така също бяха орга-
низирани множество срещи и съвместни инициативи.

В контекста на изграждането на устойчива и благоприят-
на бизнес среда президентът многократно изрази позиции 
във връзка с промените на Закона за насърчаване на инвес-
тициите. Наложено бе вето на Закона за насърчаване на ин-
вестициите, с цел въвеждането на по-гъвкави и регионално 
диверсифицирани политики за привличане на инвестиции. 
Държавният глава участва и в редица събития с предста-
вители на бизнеса в България и чужбина с цел изграждането 
на политики, адаптирани към потребностите на реалната 
икономика в България, както и за изграждането на цялостен 
образ за стратегическото позициониране на икономиката на 
България на глобално ниво. 

Президент на
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5. Инфраструктура на 
европейско ниво

Модерната транспортна, информационна, енергийна и водна инфраструктура създава ка-
чествените условия за икономическо и обществено развитие. Натрупаното от десетиле-
тия забавяне бе компенсирано с бързите темпове на изграждане на инфраструктура през 
2012 г. Темпото трябва да бъде запазено и за в бъдеще.

В условията на световна икономическа криза през 2012 г. в 
България мащабно се строи и рехабилитира пътна, железо-
пътна и водна инфраструктура.

Поетият през 2009 г. ангажимент от президента Плевнелиев 
в качеството му на министър на регионалното развитие и 
благоустройството за цялостно изграждане на 3 автомаги-
страли: АМ „Тракия“, АМ „Марица“ и АМ „Люлин“, е в ход и ще 
бъде изпълнен.

В рамките на Съвета за регионално развитие и инфраструк-
тура като ключов приоритет, свързан с транспортната ин-
фраструктура, бе подчертано стратегическото значение на 
автомагистрала „Хемус” за развитието на Северна България. 
През 2012 г. продължи изграждането на първата отсечка от 
липсващата част от АМ „Хемус” от Софийския околовръс-
тен път до Гара Яна, като се работи по подготовката на 
проектите за цялостното изграждане на магистралата в пе-
риода 2014-2020 г. Продължи и ускореното изграждането на 
двете отсечки от АМ „Струма” – Лот 1 и Лот 4. Бяха въве-
дени в експлоатация важни новоизградени и рехабилитирани 
пътни участъци, включително Лот 2 и Лот 3 на АМ „Тракия“. 
Проведени бяха тръжни процедури за изграждане до 2015 г. на 
важни участъци от националната пътна мрежа – Лот 2 на 
АМ „Струма“, АМ „София-Калотина“, включително Западна дъга 
и Северна скоростна тангента на Софийския околовръстен 
път. 

2012 е годината, в която бе завършен и въведен в експлоа-
тация вторият метродиаметър на Софийското метро. 
Приключи и реконструкцията на железопътната линия 
Пловдив-Свиленград, в частта й до Димитровград, като се 
очаква проектът да бъде окончателно завършен през 2013 
г. Другите приоритетни направления по отношение на 
железопътната инфраструктура за 2012 г. бяха отсечките 
Септември-Пловдив и Пловдив-Бургас.

Предпоставка за икономическия растеж на страната и за по-
вишаване качеството на живот на хората е доброто упра-
вление във водния сектор. Водата е ресурсът на бъдещето, 
който ние притежаваме, но не управляваме добре. България 
е на последно място в Европейския съюз по ефективност на 
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управлението на водните ресурси, като загубите на вода в 
мрежата са над 60%. Основната цел на водната реформа е 
създаването на механизми за отговорно отношение към 
собствеността и стопанисването на водните съоръжения 
и контрола върху тях. Внимателният анализ на бедстви-
ето в село Бисер, където няколко институции прехвърляха 
отговорността помежду си, доведе именно до този извод. 
Тези съображения дадоха основание на президента да заеме 
активна позиция в обществения дебат по приемането на 
Националната стратегия за управление и развитие на водния 
сектор и проектозакона за изменение на Закона за водите. 

Широколентовата и дигитална инфраструктура са магис-
тралите на XXI век. Те са важни за покачването на качест-
вото на живот и създаването на икономическа перспектива 
във всеки български регион. Позицията на президента е, че 
след като по-голямата част от българите са активни потре-
бители на интернет, то държавата им дължи адекватна ци-
фрова инфраструктура и качествени електронни услуги. 

6. Нов подход в 
енергетиката - 

енергийна ефективност, 
енергийна независимост, 
енергийна либерализация

В българската енергийна политика е необходим нов, прагматичен подход, основан на енер-
гийна ефективност, диверсификация, либерализация. Няма по-евтина енергия от спестената 
енергия. Конкуренцията на енергийния пазар ще осигури право на избор и пазарни цени за 
всички. 

България е най-неефективната страна по отношение на из-
разходването на енергия в ЕС. Президентът Плевнелиев е 
първият български държавник, който зададе темата за енер-
гийната ефективност и диверсификация в дневния ред на 
българското общество. Нееднократно, както на форуми в 
рамките на страната, така и по време на държавни визи-
ти при основни външноикономически партньори на България, 
президентът подчерта важността на диверсификацията, 
както и че инвестициите в енергийната ефективност са 
перспективни и с голяма възвръщаемост. Освен че създават 
работни места в малки и средни предприятия, те правят 
градовете уютни и значително намаляват разходите на граж-
даните. Стартирането на мащабна Национална програма за 
енергийна ефективност гарантира резултат за всички, по-
ради което е и стратегически приоритет на президента. 

Президент на
Република България

36          



Приоритети

Прецизирането на механизмите, правилното структуриране 
на дейностите и отговорностите по Националната про-
грама за енергийна ефективност, както и стартирането 
на конкретни проекти, бяха основни цели за 2012 г. Наред с 
предоставените средства от европейското финансиране за 
подобряване на енергийната ефективност на бизнеса и индус-
трията започнаха дейностите по първата по-мащабна пи-
лотна програма за енергийна ефективност в жилищния фонд.

Диверсификацията на енергийните източници и трасета бе 
другият голям приоритет на държавния глава. Ключов фактор 
в това отношение е ускоряването на процеса по изграждане 
на газови връзки със съседните държави. Изграждането на 
междусистемните газови връзки бе една от основните теми 
по време на разговорите на президента при посещенията му 
в Турция и Гърция. Предстои и подписването на договори с 
двете държави. България вече подписа договор за изграждане-
то на междусистемна връзка с Република Сърбия. През август 
2012 г. започна изграждането на газова връзка с Румъния, която 
ще бъде завършена през 2013 г. 

От изключителна важност за диверсификацията на енер-
гийните източници е собственият добив на газ. През 2012 
година приключиха две съществени в това отношение про-
цедури - отдаването на концесия на находището на приро-
ден газ край село Девенци и започването на проучването на 
блока Хан Аспарух в Черно море. В процедурите участваха 
водещи европейски и световни компании. Започна и процеду-
ра за предоставяне на разрешение за проучване и търсене на 
нефт и природен газ в Блок Терес, който също е разположен 
в дълбоководната част на Черно море. Тези находища имат 
потенциала да осигурят съществена част от вътрешното 
потребление на природен газ в средносрочен план. 

В началото на месец декември бе подписан договор между 
България и Русия за изграждането частта от газопровода 
Южен поток на българска територия. Този проект осигурява 
нов маршрут на газовите доставки от Русия за България и 
Европа. 

Подписаният в края на годината нов договор за доставки на 
природен газ от Русия с 22% по-ниски цени ще има благоприя-
тен ефект за българската икономика, предприятията и граж-
даните.

В края на годината президентът подписа и указ за провеж-
дането на първия български референдум в демократичната 
история на страната на тема „Да се развива ли ядрена енер-
гетика в България чрез изграждането на нова ядрена електро-
централа“. Предстои провеждането му.
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7. България на регионите
Създаването на икономическа перспектива и осигуряването на по-високо качество на жи-
вот в регионите на България е стратегически приоритет за държавния глава. Всеки регион 
трябва да открие своите специфични източници на конкурентоспособност и да ги развие. 
Това допринася за устойчивото и балансирано икономическо, социално и културно развитие 
на държавата.

През 2012 г. се проведоха две заседания на Съвета по регионал-
но развитие и инфраструктура, които се фокусираха върху 
утвърждаването на ключовите приоритети от дневния ред 
на държавата със значение за развитието на конкурентоспо-
собни български региони до 2020 г.

Проведеното заседание на тема „Националните приори-
тети за регионално развитие, които да се финансират от 
Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие 
2014-2020“ даде широка платформа за градивен диалог между 
централната и местна власт, представители на бизнеса и 
синдикалните организации, университетите, неправител-
ствените организации и представители на по-широката 
общественост. Дебатът бе фокусиран върху стратегическо-
то планиране и използването на финансовите инструменти 
на ЕС в подкрепа на регионалния растеж. На заседанието бе 
постигнат консенсус относно необходимостта от целе-
насочени стратегически инвестиции в шест направления, 
които да бъдат заложени като национални приоритети в 
Националната програма за развитие на България до 2020, а 
именно: 1) развитие на транспортната инфраструктура и 
реализация на три ключови проекта от национално и макро-
регионално значение: автомагистрала „Хемус“, завършване на 
автомагистрала „Струма“ и модернизация на железопътната 
линия Септември-Елин Пелин-София-Драгоман; 2) развитие на 
техническа инфраструктура във водния сектор; 3) електрон-
но управление за намаляване на административната тежест 
за гражданите и предприятията и повишаване на прозрач-
ността, почтеността и качеството на публичната адми-
нистрация, както и нейната ефективност при осигуряване-
то на обществени услуги във всички сектори; 4) енергийна 
ефективност; 5) създаване на предпоставки за балансирано 
градско развитие; 6) иновации и конкурентоспособност на 
малките и средни предприятия. Политиките и мерките за 
стимулиране на иновациите и конкурентоспособността на 
малките и средни предприятия са безспорен приоритет.

Проведено бе и заседание на тема „Национални приоритети 
в селскостопанската политика на Република България до 2020 
г.“ То изведе на преден план необходимостта от развиване 
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на екологично насочено земеделие и прилагане на интегрира-
ни мерки за насърчаване на развитието на овощарството, 
зеленчукопроизводството и животновъдството като пред-
поставка за оползотворяване на местния потенциал, разви-
тие на изследователската дейност в хранително-вкусовата 
промишленост и налагането на производство и износ с висо-
ка добавена стойност, а не на непреработена селскостопан-
ска продукция. 

При участието си в VІІІ Годишна среща на Националното 
сдружение на общините в Република България президентът 
Плевнелиев акцентира върху необходимостта от интегра-
ция и сътрудничество между националните и местните вла-
сти. Устойчивият растеж на българските региони трябва да 
бъде базиран на реформи на местно ниво, конкурентоспосо-
бност и добра бизнес среда. 

Вече са налице и някои добри примери и постигнати резул-
тати при изпълнението на стратегията за децентрализа-
ция. Преразпределението на ресурсите в полза на общините, 
предоставените им правомощия за управление са стъпки в 
правилната посока. Но реформата трябва да продължи, за-
щото за да се постигне желаното оптимално разпределение 
на правомощия и ресурси между различните нива на управле-
ние за предоставяне на по-качествени услуги, трябва да се 
предприемат конкретни мерки и да се заложат ясни цели. 
Към 2020 г. България трябва да има силни региони, общините 
да работят и управляват заедно, растежът да бъде постиг-
нат преди всичко чрез устойчивост и сътрудничество. Ето 
защо процесът на децентрализацията следва да продължи, да 
се задълбочи и да бъде финансово и кадрово обезпечен.

През 2012 г. президентът посети редица области и населе-
ни места, за да се срещне с граждани и подкрепи местните 
общности. Регионалните обиколки включиха градовете Варна, 
Добрич, Велики Преслав, Плиска, Бургас, Созопол, Пловдив, 
Раковски, Благоевград, Гоце Делчев, Банско, Перник, Враца, 
Чипровци, Априлци, Карлово, Панагюрище, село Рибново и др. 
Бяха организирани мобилни приемни на Администрацията на 
президента за гражданите. Проведоха се множество срещи с 
кметове, общински съвети и регионалния бизнес.

Приоритети
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8. Oбразование,
наука, иновации

Иновациите и човешкият капитал са движещата сила на растежа и ключова предпоставка 
за откриване на добре платени работни места. Важно е бизнесът, академичната общност 
и държавата да се обединят около целенасочена програма за иновации в приоритетните об-
ласти и клъстери на икономиката. Реформите в българското образование трябва да бъдат 
окуражени. Посоката е за изграждане на специалисти, адекватни на нуждите на икономика-
та, с помощта на които България ще посрещне предизвикателствата на бъдещето. По-
добрата връзка между образованието и бизнеса ще доведат до иновации в традиционните 
сектори, в секторите с висока добавена стойност и в секторите на бъдещето, в които 
искаме да се позиционираме. 

През изминалата година бе създаден Съвет за наука и обра-
зование към президента на Република България. Първото му 
заседание бе на тема: „България 2020: Националните приори-
тети в образованието и науката“. Участниците в Съвета 
се обединиха около нуждата от тясно обвързване на систе-
мата на висшето и средното професионално образование с 
изискванията на глобалния пазар на труда и международната 
висококонкурентна икономика. Акцентирана бе необходи-
мостта от засилване на механизмите за ефективно взаимо-
действие между бизнеса и образователните институции и 
подобряване на възможностите за придобиване на ключови 
умения и практически опит от младите хора.

Президентската награда „Джон Атанасов“ в подкрепа на лич-
ните постижения на младите български изследователи, ра-
ботещи в сферите на информатиката и информационните 
технологии, бе продължена и надградена.

Президентът Плевнелиев откри новата учебна година с меда-
листите от международни състезания в областта на наука-
та, изкуствата и спорта. Новата академична учебна година 
президентът откри в Технически университет – София, къде-
то отвори врати най-модерната библиотека на Балканите с 
възможност за проектиране в реална среда. През 2012 г. прези-
дентът посети редица български университети, научни фо-
руми и изследователски институти на БАН с цел да подкрепи 
успешните модели в българското образование и наука.

Насърчавайки бизнес инвестициите в иновативни производ-
ства и професионалното развитие на служителите, държав-
ният глава се запозна с работата на Центъра за професио-
нална квалификация в завода на Либхер в Радиново и направи 
първа копка на новия завод на световния лидер в производ-
ството на енергийно и автоматизационно оборудване АББ 
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в Раковски. 

В рамките на външнополитическите си визити през 2012 г., 
държавният глава посети водещи високотехнологични парко-
ве и изследователски центрове в Австрия, Великобритания, 
Германия, Израел и САЩ (Силициевата долина и региона на 
Бостън). При тези срещи президентът популяризира създа-
ването на първите научно-технологични паркове в България, 
като „София Тех Парк“ в областта на информационните и ко-
муникационните технологии и "Пловдив Тех Парк" в областта 
на земеделието и производството на храни. Държавният гла-
ва бе придружен от представители на бизнеса и научните 
среди, които имаха възможност да установят професионални 
контакти и да се запознаят с успешни модели на сътрудни-
чество и развитие на иновативни продукти. 

По време на международните си посещения държавният глава 
проведе срещи с редица визионери в сферата на образова-
нието, иновациите и високите технологии, като например 
Бил Гейтс (Майкрософт), Джон Чеймбърс (Сиско) и други. По 
време на дискусиите президентът представи програмата 
за развитие България 2020 и обсъди как страната ни да се 
позиционира успешно в областта на високите технологии и 
иновациите. 

През годината президентът инициира създаването на пър-
вата иновационна екосистема в България – „София Тех Парк“. 
Държавният глава проведе множество срещи с представите-
ли на научната общност, организации и фондове за подкрепа 
и финансиране на предприемачеството в България, с цел да се 
идентифицират стъпките за утвърждаването й.

Държавният глава проведе дебат за необходимостта от 
самостоятелна оперативна програма „Наука и образова-
ние“ при планиране на европейските фондове за България в 
периода 2014-2020 г. Технологическото развитие и връзката 
образование-иновации-бизнес-предприемачество е основен 
приоритет на президента. Тази добра идея получи широка 
обществена подкрепа и бе възприета от изпълнителната 
власт. 
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9. Двигатели на 
икономическия растеж

Устойчиво развитие на икономиката се постига чрез инвестиции в традиционни за България 
индустрии, в индустрии с висока добавена стойност и в индустрии на бъдещето. Наличието 
на големи инвеститори с опит и ноу-хау и експортно ориентирани и иновативни малки и 
средни предприятия е в основата на конкурентната икономика. В тези турбулентни вре-
мена за световната икономика и най-тежката криза от 80 години борбата за всеки лев 
инвестиция е важна и са необходими целенасочени политики в подкрепа на инвестициите, 
експорта и потреблението. Важно е макроикономическата стабилност в България да бъде 
запазена и да се фокусираме върху реформи за конкурентоспособност и политики за растеж 
и заетост. 

При назначаването на нови български посланици президен-
тът заяви необходимостта българските дипломатически 
представители да работят за разработването на нови па-
зари за български стоки и услуги, за привличането на чуждес-
транни инвестиции в България и за интересите на българския 
бизнес. По време на двустранни срещи с политически лидери 
на чужди държави президентът се фокусира върху важност-
та на търговско-икономическите връзки и насърчаването на 
инвестициите. Държавният глава представи достойния на-
чин, по който България преминава през кризата, финансовата 
стабилност и структурните реформи за конкурентоспосо-
бност по време на интервюта, дадени за световни иконо-
мически медии. Интервютата могат да бъдат прочетени 
в годишника. 

По време на работни посещения в Австрия, Великобритания, 
Германия, Израел, Италия, САЩ, Турция и др. президентът про-
веде срещи с представители на бизнеса, водещи инвестито-
ри, индустриалци и бизнес-организации с цел рекламиране на 
България като инвестиционна дестинация и увеличаване на 
стоковия оборот.   

Президентът многократно се застъпи за развитието на кон-
курентоспособни и експортно ориентирани малки и средни 
предприятия (МСП), включително и по време на срещите си 
с представителствата на Европейската комисия в Австрия 
и Германия. Държавният глава посети редица предприятия 
в България и наблегна на важността на МСП при откриване-
то на конференция на тема „Предпоставки и перспективи за 
устойчив икономически растеж в България и Европа“, прове-
дена в Университета за национално и световно стопанство. 

Президентът показа високата си подкрепа за развитието 
на иновациите в бизнеса чрез връчването на наградите в 
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Националния конкурс за иновативно предприятие на година-
та, както и на наградата „Мениджър на годината“, организи-
рана от списание „Мениджър“.

Организирани бяха многобройни срещи, конференции и дис-
кусии с търговските камари на САЩ, Германия, Франция и 
Гърция в България, както и с КРИБ, БТПП, БСК и др. работода-
телски и браншови организации в подкрепа на бизнес средата 
в България и икономическото развитие. 

10. Добра репутация 
на България в Европа и 

света
Международната репутация на България е огледало на вътрешното й развитие. Качественото 
образование, ефективните институции и конкурентната и стабилна бизнес среда опреде-
лят мястото на държавата в международните отношения. Правомощията на президента в 
сферата на външната политика дават възможност той да бъде активен участник в правил-
ното позициониране на държавата в глобалния свят. 

През 2012 г. с укази на президента бяха назначени 45 послани-
ци за ръководители на дипломатически мисии на Република 
България с изискване да притежават висок професионализъм 
и морал.

Държавният глава даде интервюта пред престижни чуждес-
транни медии, като постави акцент върху конкурентните 
инвестиционни предимства на България и стабилната ико-
номическа ситуация в страната: BBC World News, СNBC, CNN 
International, Corriere della sera, Der Standard, Die Presse, Die Welt, 
Hurriyet Daily News, Financial Times, The Wall Street Journal, турска-
та държавна телевизия TRT, гръцкия ежедневник „Kathimerini”, 
англоезичното издание на израелския всекидневник „Yedioth 
Ahronoth” и др.

Участието в международната конференция на ООН „Рио+20“ 
показа значението, което страната отдава на решаването 
на проблемите на устойчивото развитие в името на бъде-
щите поколения. Изказването на президента по време на 
67-та сесия на Общото събрание на ООН представи пред 
света позицията на България по актуалните международни 
въпроси. По време на ІХ среща на върха „Азия-Европа“ (АСЕМ) в 
Лаоската народнодемократична република беше потвърдена 
добрата репутация на България в региона и бяха обсъдени въз-
можностите за задълбочаване на търговско-икономическите 

Приоритети

 43



отношения между България и ЕС, от една страна, и азиатско-
тихоокеанските икономики, от друга.

Президентът взе активно участие и в редица международни 
конференции и форуми, като „Регионално сътрудничество и 
развитие за конкурентоспособна Европа“ - във Виена, Австрия; 
„България - надежден партньор в ЕС“ - в Берлин, Германия; 
Софийски форум за Балканите: „Балканите в глобалния свят: 
насърчаване на европейската перспектива в региона“, София. 

Организират се редовни срещи с посланиците в България 
на страните от Европейския съюз, Азия, Америка, Африка, 
Близкия изток и други, както и с всички акредитирани пред-
ставители на международни медии в България. 
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като върховен 
главнокомандващ

на въоръжените сили

Президентът

2.

1.

3. 4.

1. 4. остомври 2012 г.: Наблюдение на етап от учение „ТРАЕН МИР 2012“ на Полеви учебен полигон „Корен“

2. 8 август 2012 г.: Посрещане на 22-ия български контингент, завърнал се от участие в Международните сили за поддържане на сигурността в Афганистан

3. 6 февруари 2012 г.: Посещение в района на бедствието - наводненята в с. Бисер, Свиленград, Харманли и др.

4. 6 февруари 2012 г.: Посещение в болницата в Харманли по време на бедствието в района

5. 6 май 2012 г.: Парад по случай Деня на храбростта и празник на Българската армия

5.
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13 февруари 2012 г.

2 април 2012 г. 

11 април 2012 г. 

Участия във форуми по отбраната и сигурността
РАЗШИРЕН СЪВЕТ ПО ОТБРАНА 
Президентът беше информиран по важни въпроси от от-
бранителната политика, плановете за развитие и модерни-
зация на въоръжените сили, както и относно състоянието на 
Българската армия.
На върховния главнокомандващ на въоръжените сили бяха 
представени основните длъжностни лица на ръководни длъж-
ности в системата на отбраната и висшия команден състав 
от Българската армия и Министерството на отбраната.
КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА „ИНТЕЛИГЕНТНАТА ОТБРАНА - 
ОБЕДИНЯВАНЕ И СПОДЕЛЯНЕ. ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ ВЪЗГЛЕДИ 
НА МУЛТИНАЦИОНАЛНИ И ИНОВАТИВНИ ПОДХОДИ ЗА 
РАЗВИТИЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ.” 
В своето изказване президентът посочи, че ключови способи 
за реализация на стратегията за интелигентната отбрана 
са приоритизацията, специализацията и сътрудничеството. 
Държавният глава определи като възможности за специа-
лизация на страната и за участието й в многонационални 
проекти областите на оптиката и електрониката, произ-
водството на леки оръжия, корабостроенето и самолеторе-
монта.
НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА „АВИАЦИЯТА В СЪВРЕМЕННАТА 
ГЕОПОЛИТИКА И СТРАТЕГИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, НАТО, 
КОАЛИЦИИТЕ И ДЪРЖАВИТЕ.” 
В своето изказване президентът посочи, че днес сме изпра-
вени пред нови предизвикателства, които изискват държав-
ническа мъдрост и политическа воля за вземане на правилни 
решения по отношение развитието на българската авиация. 
Като перспективни направления в това отношение той 
определи охраната и отбраната на въздушните граници на 
страната от ВВС, укрепването на гражданската авиация, ин-
женерно-техническата поддръжка на авиационния парк и раз-
витието на авиоремонтната дейност.
ШЕСТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА НАЧАЛНИЦИТЕ НА ОТБРАНАТА НА 
БАЛКАНСКИТЕ СТРАНИ
Президентът на републиката откри конференцията с при-
ветствие, в което отбеляза ролята на Република България за 
по-нататъшното развитие на сътрудничеството в региона 
и като ротационен председател и домакин на тазгодишно-
то издание на форума. Държавният глава анализира съвремен-
ните тенденции в развитието на международните отноше-
ния, влиянието на асиметричните и други заплахи и рискове 
върху средата на сигурност в глобален и регионален мащаб. 
Той акцентира върху значението на енергийната сигурност 
за националната сигурност на всяка една от страните и в 
частност за Република България. 

12 - 14 юни 2012 г.
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29 февруари 2012 г.

18 декември 2012 г. 

Въоръжените сили в операции и мисии
Мисия на въоръжените сили 
„Принос към международния мир и сигурност“

ПОСЕЩЕНИЕ В АФГАНИСТАН И МЕЖДУНАРОДНИТЕ СИЛИ ЗА 
ПОДДЪРЖАНЕ НА СИГУРНОСТТА (ИСАФ)
Среща на президента с командващия на ИСАФ генерал Алън.

Беше обсъден досегашният принос на българския контингент 
и предстоящите пред него задачи. Президентът информи-
ра командващия силите на ИСАФ за Стратегията за тран-
сформиране на участието на въоръжените сили на България. 
Генерал Алън даде висока оценка за ролята на нашите военно-
служещи в Афганистан.

Среща с военнослужещите от българския контингент в Кабул.

Президентът на републиката се срещна и с българския кон-
тингент в Кабул, където изрази признателността и уваже-
нието си към нашите военнослужещи, изпълняващи достойно 
отговорната и нелека задача по укрепването на сигурността 
в Афганистан. Държавният глава каза още, че е всеобща поло-
жителната оценка за приноса на контингентите от българ-
ските въоръжени сили, които се възприемат като надежден 
партньор, изпълняващ отговорно и съвестно възложените 
им мисии.

Среща с българския контингент в Кандахар

По време на срещата се състоя непринуден разговор с бъл-
гарските военнослужещи, като президентът отговори на 
всички поставени му въпроси. По време на срещата, замест-
ник-командирът на Регионалното командване „Юг” бригаден 
генерал Швайцер изрази задоволството си от приноса на 
нашия контингент и даде висока оценка на действията на 
българските войници, охраняващи вътрешния периметър на 
летище „Кандахар”.

Върховен главнокомандващ на въоръжените сили

РАЗШИРЕН СЪВЕТ ПО ОТБРАНА
Съветът даде политическа и военна оценка на постигна-
тото по реформата на Въоръжените сили през 2012 годи-
на. Президентът представи своите виждания по въпроса за 
военната мощ и за политиката в областта на отбраната 
и Въоръжените сили. Върховният главнокомандващ изрази 
своята загриженост и тревога от спадащия рейтинг на ар-
мията и големия брой уволняващи се по собствено желание 
военнослужещи. Той препоръча да се работи за развитие в 
единство на трите взаимосвързани компонента на военна-
та мощ - концептуалния, моралния и физическия.
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ПОСРЕЩАНЕ НА БЪЛГАРСКИ КОНТИНГЕНТИ 
Президентът посрещна в Пловдив бойците от 22-рия кон-
тингент, завръщащ се от Афганистан. На церемонията част 
от участниците в мисията бяха наградени с високи военни 
отличия. Държавният глава изтъкна, че България ще продължи 
да подкрепя Афганистан, въпреки че до края на 2014 година 
участието ни в мисията ще бъде трансформирано, а съста-
вът редуциран. Правилността на решението да се участ-
ва в международната мисия в Афганистан се потвърждава 
още веднъж след терористичния акт на летище Сарафово. 
България е още по-уверена, че борбата с международния те-
роризъм трябва да се води навсякъде по света, заяви още 
той.

Мисия на въоръжените сили 
„Принос към националната сигурност в мирно време“
НАВОДНЕНИЯ В ХАСКОВСКА ОБЛАСТ 
Посещение в района на бедствието: президентът посети с. 
Бисер, Свиленград, Харманли и други бедстващи райони, за да 
се запознае на място със ситуацията. Държавният глава про-
вери организацията по евакуирането и условията по времен-
ното настаняване на бедстващите жители, както и извър-
шените от формирования на Българската армия спасителни 
дейности. В с. Бисер президентът огледа палатките за вре-
менно настаняване и се запозна с нуждите на останалите без 
дом. В Харманли той посети местната болница, където са 
настанени пострадали от наводнението в селото.

4 октомври 2012 г.

6 февруари 2012 г.

19 октомври 2012 г.

8 август 2012 г.

Бойна подготовка, учения, сертификации

ПОСЕЩЕНИЕ НА КОМАНДНО-ЩАБНО УЧЕНИЕ 
„ТРАЕН МИР 2012“
ОБХВАТ НА УЧЕНИЕТО: президентът посети Деня за високопос-
тавени гости на командно-щабното учение „ТРАЕН МИР 2012“ 
на полигона край с. Корен. Темата на учението е „Участие на 
68-а бригада специални сили в операция по възстановяване и 
поддържане на мира, в състава на Многонационални съвмест-
ни оперативни сили“. Участваха близо 900 военнослужещи от 
Сухопътните войски (СВ) и Военновъздушните сили (ВВС).

ПОСЕЩЕНИЕ НА ПОДГОТОВКАТА ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ НА I 
БАТАЛьОННА БОЙНА ГРУПА В ЦЕНТЪРА ЗА СЪВМЕСТНА МНО-
ГОНАЦИОНАЛНА ПОДГОТОВКА В ХОЕНФЕЛС, ГЕРМАНИЯ.
ОБХВАТ НА УЧЕНИЕТО: президентът Росен Плевнелиев и ми-
нистърът на отбраната наблюдаваха действията нa българ-
ски военнослужещи в заключителния етап от учение в амери-
канския Център за съвместна многонационална подготовка 
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в Хоенфелс, Германия. В съвместната подготовка участват 
формирования от СВ на САЩ в Европа, военнослужещи от 12 
държави, членки на НАТО, и от шест държави наблюдатели. 
От българска страна участват 260 военнослужещи от СВ, 
ВВС и Военноморските сили (ВМС) и два вертолета „Кугър“. 
С това учение завършва четвъртата съвместна ротационна 
подготовка от Плана за съвместните българо-американски 
учения за 2012 г., като за година броят на участвалите българ-
ски военнослужещи надхвърля 1700.

Посещения на други учения на въоръжените сили
Президентът изпрати свои представители да наблюдават 
всички други големи учения на въоръжените сили в определени 
за всяко от тях Ден за високопоставени гости. Това бяха:
Българо-американско военнополицейско учение 
„ОТВЪД ХОРИЗОНТА 2012“.

Военноморско учение с международно участие „БРИЗ 2012“.

Българо-американска подготовка „ЧЕРНОМОРСКИ РОТАЦИОН-
НИ СИЛИ 2012“.

Тактическо учение за сертифициране на 
I батальонна бойна група „СЪЮЗНА СИЛА 2012“. 

11 май 2012 г.

29 юни 2012 г.

30 юли 2012 г.

8 ноември 2012 г.

6 май 2012 г.

15 октомври 2012 г.

16 октомври 2012 г.

Върховен главнокомандващ на въоръжените сили

Участие в празници и чествания

ПАРАД ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА ХРАБРОСТА И ПРАЗНИК НА 
БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ
Традиционно на 6 май, Деня на храбростта и празник на арми-
ята, президентът на републиката откри военния парад. За 
първи път, в качеството си на върховен главнокомандващ,,  
Росен Плевнелиев поздрави бойците за доблестния, ежедневен 
труд, който полагат за защита на родината. „Българските 
военнослужещи достойно, храбро и с чест изпълняват задъл-
женията си на три континента“, обяви в словото си държав-
ният глава.

УЧАСТИЕ В ЧЕСТВАНИЯТА НА 100 г. ОТ СЪЗДАВАНЕТО 
НА ВОЕННАТА АВИАЦИЯ
Президентът участва в празничния спектакъл-концерт в 
Народния театър „Иван Вазов”, посветен на 100-годишнината 
от създаването на Българската военна авиация и професио-
налния празник на Военновъздушните сили.

Откриване на монумент на военната авиация в София. 
Държавният глава откри монумент на авиацията и Военно-
въздушните сили на площад „Авиационен”. Той поднесе при-
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ветствие към присъстващите на тържеството по повод 
100-годишнината от създаването на българската военна ави-
ация, отдавайки заслужена почит към подвига на военните 
авиатори и уважение към труда на съвременните летци и 
специалисти, продължаващи славните традиции на своите 
предшественици.

КАМПАНИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА 
ЕДИНСТВЕНИЯ ОСТАНАЛ В СВЕТА САМОЛЕТ „АРАДО“
НАЧАЛО НА КАМПАНИЯТА. 
Президентът Росен Плевнелиев обяви по повод предстояща-
та 100-годишнина от първия боен полет на българската во-
енна авиация началото на дарителска акция под негов патро-
наж за възстановяването на ценен експонат, водосамолета 
Арадо-196 А-3 „Акула”, съвместно с Националния военноисто-
рически музей.

ОТКРИВАНЕ НА ОБНОВЕНАТА ЕКСПОЗИЦИЯ НА МУЗЕЯ НА АВИ-
АЦИЯТА В КРУМОВО.
Държавният глава присъства на тържественото откриване 
на обновената музейна сбирка, която представя развитието 
на българската авиация от зараждането на въздухоплаването 
в България до наши дни. Със събраните средства и с безвъз-
мездната помощ на доброволци за няколко месеца, освен уни-
калния водосамолет Арадо-196 А-3 „Акула”, бяха възстановени 
общо 10 летателни апарата, някои от които особено ценни 
- самолетите Ил-28, Ан-2, Як-11, „ЗЛИН-Z 37“, „Морава-200“ и вер-
толет Ми-2.
ПРИВЕТСТВИЯ ПО ПОВОД ЧЕСТВАНЕТО 
НА ПРАЗНИЦИТЕ НА СВ И ВМС
Президентът изпрати свой представител да вземе участие 
в тържествените събрания-концерти по повод на празници-
те на Сухопътните войски и Военноморските сили, където 
бяха прочетени приветствия от негово име:

Честване на празника на Сухопътните войски - в град София.

Честване на празника на Военноморските сили - във Варна.

13 март 2012 г.

14 октомври 2012 г.

1 ноември 2012 г.

19 октомври 2012 г.
12 август 2012 г

Удостояване с висши военни звания
На церемония в Гербовата зала на президентството дър-
жавният глава удостои с висши военни звания офицери от 
Българската армия: генерал-майор Ст. Василев бе повишен в 
звание „генерал-лейтенант”, бригаден генерал Н. Ненов в зва-
ние „генерал-майор”, комодор Г. Мотев в звание „контраад-
мирал”, полковник Д. Шивиков и полковник Л. Тодоров в зва-
ние „бригаден генерал”. Президентът заяви, че връчването на 
пагоните на удостоените с висше военно звание е едно от 
най-важните и най-приятни задължения за него като върховен 
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4 декември 2012 г.

29 март 2012 г. 

11 юни 2012 г. 

22 ноември 2012 г. 

Върховен главнокомандващ на въоръжените сили

главнокомандващ на въоръжените сили и че това е 
израз на признание за техните лични качества, за 
показаните от тях резултати, професионализъм, 
лидерство и всеотдайност.
Президентът удостои полковник К. Кузманов с ви-
сше военно звание „бригаден генерал“.

Работа с НПО
Среща с Управителния съвет на Съюза на военноинвалидите 
и военнопострадалите. На срещата, президентът беше ин-
формиран, относно работата и проблемите на Съюза и не-
обходимите мерки за укрепване на неговия организационен 
живот и дейност. Президентът пое патронаж над Съюза, с 
което беше продължена традицията държавният глава да 
бъде патрон на тази военно-родолюбива организация.

Среща на президента с председателите на национално-пред-
ставителните военнородолюбиви организации. Държавният 
глава беше запознат със състоянието на организациите и 
техните цели и намерения да представляват и защитават 
специфичните интереси на своите членове. Председателите 
на съюзите изразиха готовност да предоставят своята 
експертиза по въпросите на отбраната и сигурността на 
страната. 

Лекция пред Атлантическия клуб. Президентът изложи свои-
те виждания по актуалните проблеми и приоритети на сис-
темата за национална сигурност на Република България.
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Международна дейност

1.

3.

2. 4.
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стр.: 53
1. 25-26 януари 2012 г: Работно посещение в Брюксел, среща с председателя на Европейския парламент Мартин Шулц
2. 25-26 януари 2012 г: Работно посещение в Брюксел, среща с председателя на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу
3. 25-26. януари 2012 г: Работно посещение в Брюксел, среща с генералния секретар на НАТО Андерс Фог Расмусен
4. 24-25 май 2012 г.: Официално посещение във Ватикана и среща с Негово Светейшество Папа Бенедикт XVI

1. 22-29 септември 2012 г.: Работно посещение в САЩ и участие в 67-та сесия на ОС на ООН, среща с генералния секретар на ООН Бан Ки-мун
2. 22-29  септември 2012 г.: Работно посещение в САЩ и участие в 67-та сесия на ОС на ООН, изказване в рамките на Общия дебат на 67-та сесия на Общото събрание на ООН.
3-4. 15-22 май 2012 г.: Работно посещение на президента в САЩ и участие в Срещата на високо равнище на НАТО, Чикаго

1. 2.

3. 4.
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Международна дейност

В рамките на своята външнополитическа дейност държавният глава отсто-
яваше българския национален интерес, като заемаше активна позиция по ак-
туални въпроси от европейския и международния дневен ред. Справянето със 
съвременните предизвикателства като световната икономическа и финансова 
криза и намирането на отговор на заплахите за мира и сигурността бяха во-
дещи теми на разговор по време на проведените двустранни и многостранни 
срещи в рамките на ЕС и НАТО. Вниманието бе насочено и към регионите с 
висок икономически растеж и разширяващи се пазари като Близкия изток, Азия, 
Африка и Латинска Америка, където България се ползва с добро име и същест-
вува потенциал за развитие на търговско-икономическите отношения и нара-
стване на българския износ и инвестиции. 

Държавният глава отстояваше визията за развитието на Югоизточна Европа 
чрез задълбочаване на сътрудничеството и евроатлантическата интеграция на 
страните от региона. Отношенията с Република Македония бяха поставени на 
прагматична основа. България ясно заяви позицията си за прилагане на критерия 
за добросъседство при оценката на напредъка на Република Македония в про-
цеса на евроинтеграция. По време на Европейския съвет през декември 2012 г. 
страните-членки се обединиха около разбирането за важността на добросъсед-
ските отношения като задължително условие за членство. Развитието по този 
въпрос ще се наблюдава от европейските институции и държавите от ЕС.

През изминалата година бяха положени усилия за изграждането на модерна и 
ефективна дипломатическа служба. Пред българската дипломация бе поставе-
на задачата да работи за привличане на значими чуждестранни инвестиции, 
за осигуряване на пазари за българската продукция чрез налагане на марката 
„Произведено в България” и за създаване на съвместни производства с висока 
добавена стойност.

Изграждането на положителен образ на страната и повишаването на довери-
ето сред партньорите й беше основен приоритет в областта на външната 
политика. През 2012 г. бяха осъществени 18 посещения в чужбина. Президентът 
представи позицията на България на значими международни форуми, като 
Срещата на високо равнище на НАТО (Чикаго), XV Среща на държавните и пра-
вителствени ръководители на страните-участнички в Процеса за сътрудни-
чество в Югоизточна Европа (Белград), Конференцията на ООН по устойчиво 
развитие „Рио+20“ (Рио де Жанейро), 67-та сесия на ОС на ООН (Ню Йорк), ІХ 
Среща на върха „Азия-Европа“ (Виентян). Президентът участва с ключови речи 
във форуми, като: „България - надежден партньор в ЕС“ (Берлин); Срещата на 
високо равнище на тема „Върховенството на закона“ (Ню Йорк); „Регионално 
сътрудничество и развитие за конкурентоспособна Европа“ (Виена); Софийски 
форум за Балканите: „Балканите в глобалния свят: насърчаване на европейската 
перспектива в региона“ и други. Впечатляващ е броят на проведените срещи 
на президента на Републиката с държавни и правителствени ръководители и 
лидери на международни организации (над 100 в чужбина и над 35 в България), 
което е показател за възприемането на страната ни като търсен и надежден 
партньор в международните отношения
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Международни посещения и 
участия в многостранни форуми

В изпълнение на изложените приоритети на президента на 
Република България в областта на външната политика, през 
2012 г. бяха осъществени редица посещения в страни, парт-
ньори на България, и бе взето участие в значими международ-
ни форуми.

25-26 януари 2012 г.

Работно посещение в  

Брюксел

Президентът на Република България осъществи работно по-
сещение в Брюксел, Кралство Белгия. По линия на Европейския 
съюз бяха проведени срещи с председателя на Европейския 
съвет Херман ван Ромпой; с председателя на Европейската 
комисия Жозе Мануел Барозу; с председателя на Европейския 
парламент Мартин Шулц; с българи, работещи в институ-
циите на ЕС.

По време на срещите бяха обсъдени следните основни 
теми: ролята на България в ЕС; Договорът за стабилност, 
координация и управление в икономическия и паричен съюз; 
Многогодишната финансова рамка 2014 – 2020 г.; Дунавската 
стратегия; енергийната ефективност; отварянето на па-
зарите на труда; Механизмът за сътрудничество и оценка; 
мерките за растеж и конкурентоспособност; присъединява-
нето на България в Шенгенското пространство.

По линия на НАТО беше проведена среща с генералния секре-
тар на НАТО Андерс Фог Расмусен, на която бяха обсъдени: 
ролята на България в процеса на изграждане на способности-
те на НАТО в контекста на концепцията за „Интелигентна 
отбрана“ (Smart Defense), операцията в Афганистан (ISAF), 
партньорството и разширяването на НАТО.

Президентът на Република България осъществи работно по-
сещение в Кабул и Кандахар, Ислямска република Афганистан. 
По време на посещението бяха проведени срещи с президен-
та на Ислямска република Афганистан Хамид Карзай, с пар-
ламентарна делегация, водена от председателя на Долната 
камара на парламента на Афганистан Абдул Рауф Ибрахими, с 
българския контингент, с ген. Джон Алън, командващ силите 
на ISAF.

По време на срещите бяха обсъдени следните теми: ситу-
ацията в Афганистан, ролята на НАТО, приносът на българ-
ския контингент, възможностите за икономическо сътруд-
ничество с Афганистан.

29 февруари 2012 г.

Работно посещение 
в Ислямска република 

Афганистан 

(Кабул и Кандахар)

Президент на
Република България
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30 март 2012 г.

Официално посещение в 
Италианската република 

(Рим)

15-17 април 2012 г.

Работно посещение 

в Света гора

15-22 май 2012 г.

Работно посещение в САЩ и 

участие в срещата на 

високо равнище на НАТО 

(Сиатъл, Сан Хосе и Чикаго)

Международна дейност

Президентът на Република България осъществи официал-
но посещение в Рим, Италианската република. В рамките 
на посещението бяха проведени срещи с президента на 
Италианската република Джорджо Наполитано, с председате-
ля на Долната камара на италианския парламент Джанфранко 
Фини, с представители на Конфедерацията на италианската 
индустрия, с българската общност.

По време на срещите бяха обсъдени следните основни теми: 
активизирането на политическия диалог и двустранните 
отношения; увеличаването на търговския обмен и инвести-
циите; обмяната на опит в сферата на транспорта, водния 
сектор и енергийната ефективност; задълбочаването на съ-
трудничеството в областта на образованието и културата; 
развитието на парламентарните контакти; приемането на 
България в Шенгенското пространство; реформата на съдеб-
ната система в България и Механизмът за сътрудничество 
и оценка; сътрудничеството в Средиземноморския регион и 
политиката на съседство; процесът на разширяване на ЕС.

Президентът на Република България посети Света гора. В 
рамките на посещението бяха проведени срещи с игумена 
и духовното ръководство на манастира „Св. Вмчк. Георги 
Зограф“, с ръководството на Светата общност и с нейния 
председател отец Варнавас.

По време на разговорите бяха обсъдени следните основни 
теми: ролята на манастира „Св. Вмчк. Георги Зограф“ за съх-
раняването на българската историческа памет и духовност; 
усилията на светогорското братство за запазване на култур-
но-историческото наследство на Атон; изграждането на нова 
библиотека и хранилище; дигитализирането на ръкописите; 
процесът на реконструкция на манастира. Президентът взе 
участие във великденските служби.

Президентът на Република България осъществи работно по-
сещение в Сиатъл, Сан Хосе и Чикаго. Той взе участие и в сре-
щата на високо равнище на НАТО в Чикаго, където направи 
изказване.

В рамките на работното посещение в САЩ бяха проведени 
срещи с: Бил Гейтс, съпредседател и попечител на фондация 
„Бил и Мелинда Гейтс”, Джон Чеймбърс, председател и главен 
изпълнителен директор на Cisco; Даниел Мариашин, изпълни-
телен вицепрезидент на Б`ней Б`рит Интернешънъл; пред-
ставители на ръководството на Американския еврейски коми-
тет; българските медии от Чикаго; Джон Атанасов - младши; 
представители на организацията „Джуниър Ачийвмънт“; бъл-
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гарската общност в Сиатъл, Сан Хосе и Чикаго.

По време на срещата на върха на НАТО бяха проведени дву-
странни срещи със следните държавни и правителствени 
ръководители:

Президента на Грузия, Михаил Саакашвили – обсъдени бяха 
използването на търговско-икономическия потенциал; под-
крепата на България за членството на Грузия в НАТО и ЕС; съ-
трудничеството в областта на енергетиката и енергийна-
та ефективност. 

Министър-председателя на Канада, Стивън Харпър - обсъде-
ни бяха задълбочаването на политическия диалог; разширя-
ването на канадските инвестиции в България и участието 
на канадски фирми в ключови енергийни и инфраструктурни 
проекти; разширяването на сътрудничеството в областта 
на околната среда и енергетиката; премахването на визите 
за българските граждани.

Министър-председателя на Кралство Нидерландия Марк 
Рюте - обсъдени бяха задълбочаването на икономическото 
сътрудничество в областта на информационните техноло-
гии, земеделието, управлението на водите и опазването на 
околната среда; достъпът на български граждани до холанд-
ския пазар на труда; приемането на България в Шенгенското 
пространство.

Президента на Република Турция Абдуллах Гюл - обсъдени бяха 
обвързването на трасето на железопътен европейски кори-
дор ІV с железопътната инфраструктура на Турция; изграж-
дането на междусистемната газова връзка България - Турция; 
мерките за укрепване на граничния контрол във връзка с под-
готовката ни за присъединяване към Шенгенското простран-
ство; европейската перспектива на Турция.

Министър-председателя на Кралство Норвегия Йенс Столтенберг 
- обсъдени бяха достъпът на български граждани до норвежкия 
пазар на труда; разширяването на икономическото сътруд-
ничество в сферата на търговията, туризма, иновациите и 
инвестициите; осъществяването на съвместни проекти по 
Финансовия механизъм (ФМ) на Европейското икономическо 
пространство и Норвежкия ФМ.

Министър-председателя на Обединеното кралство Великобри-
тания и Северна Ирландия Дейвид Камерън - обсъдени бяха необ-
ходимостта от прилагането на мерки за икономически растеж 
в Европа; двустранното сътрудничество в областта на сигур-
ността; използването на българските военни съоръжения за обу-
чение и провеждане на съвместни учения.

Президентът се срещна и с Кен Петерман, президент, и с 
Дейвид Пратер, вицепрезидент на ITT „Exelis Communications 

Президент на
Република България
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Международна дейност

24-25 май 2012 г.

Официално посещение във 
Ватикана и 

Италианската република 
(Рим)

 

15 юни 2012 г.

Участие в XV среща на 
държавните и правителствени 

ръководители на страните- 
участнички в Процеса за 

сътрудничество в Югоизточна 
Европа (Белград)

and Force Protection“; с Род Бекстром, президент и изпълните-
лен директор на „Internet Corporation for Assigned Names and 
Numbers“; с младите атлантици, където направи изказване. 
Държавният глава участва в юбилейния концерт по повод 
честване на 10-годишнината на българското училище „Джон 
Атанасов” в Чикаго.

Президентът на Република България осъществи официално 
посещение във Ватикана и Италианската република. 

Във Ватикана бяха проведени срещи с Негово Светейшество 
папа Бенедикт XVI и кардинал Тарчизио Бертоне, държавен 
секретар на Светия престол, по време на които бяха обсъ-
дени следните теми: предоставянето на църквата „Св. Св. 
Викентий и Анастасий“ за ползване от българската общност 
в Рим и честването на 10-годишния юбилей; ролята на Светия 
престол в глобален план; включването на Асеманиевото еван-
гелие в списъците на ЮНЕСКО; кризисните ситуации в света 
и интеграцията на Западните Балкани в ЕС.

В Рим се състоя среща с министър-председателя на Италианската 
република Марио Монти, по време на която бяха обсъдени: от-
ражението на икономическата криза върху Европа; необходи-
мостта от финансова дисциплина; мерките за насърчаване на 
икономическия растеж в ЕС; разширяването на единния пазар; 
политиката на заетост и намаляване на младежката безрабо-
тица; въпросите на енергетиката и енергийната ефектив-
ност; сътрудничеството с Италия за изграждането на кори-
дор № 8; европейската интеграция на Западните Балкани.

В рамките на посещението президентът се срещна с пред-
ставители на италиански компании и с българската общност 
в Рим по повод 24 май.

Президентът на участва в XVIII среща на държавните и 
правителствени ръководители на страните- участнички в 
Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа в Белград, 
Република Сърбия. По време на срещата президентът напра-
ви изказване.

В рамките на форума бяха проведени следните двустранни 
срещи с държавни ръководители:

Президента на Черна гора Филип Вуянович – обсъдени бяха 
двустранният политически диалог; търговско-икономиче-
ското сътрудничество; европейската интеграция на Черна 
Гора; откриването на посолство на Черна гора в България.

Президента на Република Молдова Николае Тимофти - об-
съдени бяха реформите и европейската перспектива на 
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Молдова; развитието на икономическото сътрудничество и 
стокообмена; българските инвестиции в Молдова; състояни-
ето на българското малцинство в Молдова; конфликтът в 
Приднестровието.

Член на Колективното председателство на Босна и 
Херцеговина Небойша Радманович - обсъдени бяха политиче-
ската обстановка в Босна и Херцеговина; реформите и евро-
атлантическата интеграция на страната; присъствието и 
дейността на ЕС в Босна и Херцеговина; операцията АЛТЕА.

Президента на Република Македония Георге Иванов - обсъде-
ни бяха евроатлантическата интеграция на Македония; меж-
дуетническите отношения в страната; трансграничното 
сътрудничество и състоянието на добросъседските отно-
шения; изграждането на транспортен коридор № 8; възмож-
ното съвместно честване на общи исторически дати и лич-
ности.

Президента на Република Сърбия Томислав Николич - обсъде-
ни бяха евроинтеграционният процес и предприетите ре-
форми; диалогът Прищина-Белград; засилването на търгов-
ско-икономическите връзки; програмата за трансгранично 
сътрудничество между България и Сърбия; реализацията на 
общи инфраструктурни проекти; подновяването на същест-
вуващата двустранна правна база; българското малцинство 
в Сърбия.

Президентът взе участие в Конференцията на ООН по устой-
чиво развитие „Рио+20“ в Рио де Жанейро, Федеративна репу-
блика Бразилия. На форума президентът направи изказване и 
участва в кръглата маса “Системата на ООН - заедно в име-
то на бъдещето, което желаем”.

В рамките на конференцията бяха проведени двустранни сре-
щи със следните държавни и правителствени ръководители:

Президента на Туркменистан Гурбангули Бердимухамедов - 
обсъдени бяха възможностите за осъществяването на съв-
местни проекти; завръщането на туркменския пазар на 
традиционно познати български стоки чрез създаването на 
съвместни предприятия; участието на български фирми в 
инфраструктурни проекти в Туркменистан; енергийната ди-
версификация.

Министър-председателя на Португалската република Педро 
Пасош Коельо - обсъдени бяха кризата в еврозоната; присъеди-
няването на България към Шенгенското пространство; адми-
нистративната реформа в България; опитът на Португалия 

20-22 юни 2012 г.

Участие в 

Конференцията на ООН 

по устойчиво развитие 

„Рио+20“ 

(Рио де Жанейро) 

Президент на
Република България
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Международна дейност

в изграждането на електронно правителство; развитието 
на търговията и бизнес контактите между двете страни. 

Принца на Княжество Монако Албер II - обсъдени бяха иконо-
мическата криза в Европа; политиката на растеж на основа-
та на технологии и иновации; развитието на българските 
зимни курорти и възможностите за туризъм.

Специалния пратеник на Емира на Държавата Кувейт шей-
ха Амтал Ал-Сабах - обсъдени бяха благоприятната инвести-
ционна среда в България; възможностите за кувейтски инвес-
тиции; стартирането на съвместни предприятия; размяна 
на посещения на най-високо равнище.

Президента на Унгария Януш Адер - обсъдени бяха реализира-
нето на първия пилотен проект по Дунавската стратегия 
от България, Унгария и Австрия; политиката на сближаване 
на ЕС като средство за постигане на растеж; българското 
малцинство в Унгария; сътрудничеството в областта на кул-
турата и образованието.

Заместник министър-председателя на Държавата Катар 
Абдула Хамад ал Атия - обсъдени бяха катарските инвести-
ции в България и реализирането на проекти в областта на 
инфраструктурата, земеделието, производството на храни, 
туризма и недвижимите имоти.

Президента на Федеративна република Бразилия Дилма Русеф 
- обсъдени бяха активизирането на търговско-икономиче-
ските отношения; участието на бразилски инвеститори в 
съвместни проекти; установяване на стратегическо парт-
ньорство между България и Бразилия в областта на земедели-
ето и производството на храни; засилването на обмена на 
информация и обучението на бразилски студенти в български 
университети; установяването на контакти между София 
и Рио де Жанейро; възможностите за участие на български 
компании в строителството на обекти, свързани с домакин-
ството на Бразилия на Световното първенство по футбол 
(2014 г.) и Летните олимпийски игри (2016 г.).

Генералния секретар на ООН Бан Ки-мун – обсъдени бяха ре-
формата в ООН и активното участие на България в дейност-
та на Организацията.

Държавният глава се срещна също така с генералния дирек-
тор на ЮНЕСКО Ирина Бокова; кмета на Рио де Жанейро; с 
български служители, работещи в структурите на ООН.
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Президентът на Република България осъществи официално 
посещение в Берлин, Федерална република Германия. По вре-
ме на посещението бяха проведени двустранни срещи с фе-
дералния президент на Германия Йоахим Гаук; председателя 
на Бундестага проф. д-р Норберт Ламерт; председателя на 
Групата за приятелство „Германия - България“ към Бундестага 
Михаел Щюбген; управляващия кмет на Берлин Клаус Воверайт.

На срещите бяха обсъдени следните основни теми: задъл-
бочаването на търговско-икономическото сътрудничество 
между двете страни и увеличаване на немските инвести-
ции във високотехнологичните производства и услуги; взаи-
модействието в рамките на Дунавската стратегия; акту-
алните въпроси от европейския дневен ред - финансовата 
дисциплина и Многогодишната финансова рамка 2014-2020 г.; 
разширяването на ЕС.

Президентът посети технологичния парк „Адлерсхоф”. Той 
изнесе лекция в Представителството на Европейската коми-
сия в Берлин на тема: „България - надежден партньор в ЕС” и 
проведе среща с българската общност.

Президентът на Република България осъществи държавно по-
сещение в Атина и Солун, Република Гърция. Проведени бяха 
срещи с президента на Република Гърция Каролос Папуляс; 
председателя на Парламента на Република Гърция Евангелос 
Меймаракис; кмета на Атина Йоргос Каминис и кмета на 
Солун Янис Бутарис. Президентът се срещна и с представи-
тели на българската общност в Атина. 

По време на разговорите бяха обсъдени следните основни 
теми: парламентарните избори в Гърция и икономическата 
криза; възможностите за активизиране на политическия ди-
алог; задълбочаването на търговско-икономическите отно-
шения и създаването на смесени предприятия; енергийната 
сигурност на региона чрез изграждането на междусистемна-
та газова връзка България - Гърция, НАБУКО и „Южен поток“; 
реализирането на съвместни инфраструктурни проекти; ре-
гионалното сътрудничество; европейската перспектива на 
Западните Балкани; сътрудничеството между българските и 
гръцките градове. 

Проведена беше и среща с Негово Блаженство Йеронимос II, 
Архиепископ на Атина и цяла Гърция, на която бяха обсъдени 
мисията, ролята и хуманитарната дейност на църквата в 
Гърция. 

По време на срещата с проф. Янис Хадзидимитриу, ректор на 
университета „Македония” в Солун, бяха обсъдени въпросът за 
изучаването на български език в университета; отношенията 
между висшите учебни заведения в двете страни; съвместни-

2 - 3 юли 2012 г.

Официално посещение 
във Федерална република 

Германия (Берлин)

4 - 5 юли 2012 г.

Държавно посещение в 
Република Гърция 

(Атина и Солун)

Президент на
Република България
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17 - 18 септември 2012 г.

Работно посещение в 
Република Австрия 

(Виена и Сент Пьолтен)

27 юли 2012 г.

Посещение в Обединеното 
Кралство Великобритания 

и Северна Ирландия за 
откриване на ХХХ летни 

олимпийски игри (Лондон)

9 - 12 август 2012 г. 

Работно посещение в 
Обединеното кралство 

Великобритания и Северна 
Ирландия (Лондон)

те инициативи на университета с Генералното консулство 
на България; програмата „ЕРАЗМУС“; европейската програма за 
регионално сътрудничество „Гърция-България“. На президента 
бе присъдена титлата „Доктор хонорис кауза“. В сградата на 
кметството президентът бе обявен за почетен гражданин на 
Солун.

Президентът на Република България присъства на приема, 
даван от Н.В. кралица Елизабет ІІ, по повод откриването на 
ХХХ летни олимпийски игри в Лондон. По-късно той взе учас-
тие в тържествената церемония по откриване на игрите. 

По време на работното си посещение в Лондон, Обединеното 
кралство Великобритания и Северна Ирландия, президентът 
на Република България се срещна с министъра на външните 
работи на Великобритания Уилям Хейг. 

В рамките на проведената среща бяха обсъдени следните 
теми: задълбочаването на икономическото сътрудничест-
во между България и Великобритания; реформата в сектор 
„Сигурност“; атентатът на летище Сарафово; сътрудни-
чеството между специализираните служби на двете страни. 

Президентът на Република България проведе и работ-
на среща‚ с Дейвид Утън, кмет на Лондонското сити, и с 
представители на финансовите институции. В рамките на 
посещението той посети клъстера „Информационни и кому-
никационни технологии“ (TechCity UK и Google Campus). 

Държавният глава се срещна и с българските олимпийци и 
присъства на тържественото закриване на ХХХ летни олим-
пийски игри. 

Президентът на България осъществи работно посещение 
в Република Австрия, по време на което проведе двустран-
ни срещи с: федералния президент на Република Австрия 
д-р Хайнц Фишер; федералния канцлер на Република Австрия 
Вернер Файман; заместник-председателя на Федералния съ-
вет на Република Австрия Сузане Курц; министър-председа-
теля на Долна Австрия д-р Ервин Прьол и кмета и министър-
председател на Виена Михаел Хойпл.

По време на срещите бяха обсъдени приоритетни за 
Република България въпроси, като: задълбочаването на иконо-
мическото сътрудничество между България и Австрия; под-
крепата за членството на България в Шенген; увеличаването 
на обема на австрийските инвестиции; механизмите за спра-
вяне с европейската дългова криза и реализиране на икономи-
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22 - 29 септември 2012 г.

Работно посещение в САЩ 

и участие в 67-та сесия на 

ОС на ООН 

(Ню Йорк и Бостън)

чески растеж; Многогодишната финансова рамка 2014-2020 г. 
и бъдещето на политиката на сближаване; опита на Австрия 
в областта на науката, технологиите и иновациите; задъл-
бочаването на сътрудничеството в областта на Дунавската 
стратегия; реализирането на проекта „Горна Арда“.

В рамките на посещението президентът на Република 
България посети Института за наука и технологии и взе 
участие в дискусия в представителството на ЕК във Виена 
на тема „Перспективи пред Европа - предизвикателства и 
шансове“. Организиран бе и българо-австрийски бизнес форум. 
Проведени бяха и срещи с представители на Сдружението 
на индустриалците на Австрия и на българската общност 
във Виена. 

Президентът на Република България осъществи работно по-
сещение в САЩ и взе участие в 67-ата сесия на Общото събра-
ние на ООН, където направи изказване. Той участва и в среща-
та на високо равнище на тема „Върховенството на закона“, 
Глобалната инициатива на Бил Клинтън и в инициативата на 
генералния секретар на ООН „Education First“.

В рамките на международния форум бяха проведени редица 
двустранни срещи с:

Генералния секретар на ООН Бан Ки-мун - обсъдени бяха кан-
дидатурата на България за непостоянен член на СС на ООН 
(2018 - 2019 г.); кандидатурата на г-жа Ирина Бокова за втори 
мандат като генерален директор на ЮНЕСКО (2013 - 2017 г.); 
кандидатурата на България за член на Съвета по човешките 
права (2019 - 2021 г.); петгодишният план за действие на гене-
ралния секретар на ООН; ситуацията в Сирия и на Балканите.

Изпълнителния директор на УНИЦЕФ Антъни Лейк - обсъде-
ни бяха стратегическото партньорство между България и 
УНИЦЕФ; реформите в страната; кандидатурата на България 
за член на Бюрото на УНИЦЕФ; ролята на УНИЦЕФ в България.

Емира на Държавата Катар Хамад бин Халифа ал-Тани - об-
съдени бяха търговско-икономическите отношения; възмож-
ностите за увеличаване на катарските инвестиции у нас и 
реализирането на съвместни проекти в областта на инфра-
структурата, земеделието и производството на храни, ту-
ризма и недвижимите имоти.

Президента на Република Косово Атифете Яхяга - обсъдени 
бяха европейската интеграция на Западните Балкани и на 
Република Косово; търговско-икономическото сътрудничест-
во, диалогът Прищина-Белград.

Президент на
Република България
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Президента на Република Албания Буяр Нишани - обсъдени 
бяха състоянието на двустранните отношения; процесът 
на реформи в Албания; европейската интеграция на страна-
та и на Западните Балкани; регионалното сътрудничество в 
Югоизточна Европа.

Федералния президент на Конфедерация Швейцария Евелин 
Видмер-Шлумпф - обсъдени бяха търговско-икономическото и 
инвестиционно сътрудничество; приносът на Швейцария за 
реализация на проекти в България чрез българо-швейцарската 
програма за сътрудничество; партньорството между пред-
ставителите на местната власт; контактите на парламен-
тарно равнище.

Президента на Република Финландия Саули Нийнисто - обсъ-
дени бяха състоянието на двустранните отношения и въз-
можностите за тяхното задълбочаване; развитие на тър-
говско-икономическите връзки и привличането на финландски 
инвестиции; опитът на Финландия в областта на иновации-
те и технологиите; нарастването на туристическия обмен; 
реализацията на съвместни проекти. 

Президента на Република Естония Тоомас Хендрик Илвес - об-
съдени бяха развитието на търговско-икономическото съ-
трудничество; опитът на Естония в изграждането на елек-
тронно правителство; актуалните въпроси от европейския 
дневен ред; присъединяването на България към Шенгенското 
пространство;

Президента на Република Индонезия Сусило Бамбанг Юдойоно 
- обсъдени бяха развитието на двустранните отношения в 
областта на икономиката, търговията и инвестициите; ро-
лята на АСЕМ за задълбочаване на сътрудничеството между 
Европа и Азия; възможностите за обучение на индонезийски 
студенти в България.

Министър-председателя на Държавата Кувейт Джабер 
Мубарак ал-Сабах - обсъдени бяха перспективите за развитие 
на сътрудничеството в областта на инфраструктурата, 
енергетиката, земеделието и производството на храни; си-
туацията в Сирия и Близкоизточният мирен процес. 

Президента на Унгария Януш Адер - обсъдени бяха възможност-
ите за активизиране на политическия диалог; увеличаването 
на двустранния стокообмен и преките унгарски инвестиции; 
актуалните въпроси от европейския дневен ред: икономиче-
ската криза в Европа; ролята на политиката на сближаване на 
ЕС за развитие на регионите; присъединяването на България 
към Шенгенското пространство; сътрудничеството в рам-
ките на Дунавската стратегия на ЕС.

Президента на Чешката република Вацлав Клаус - обсъдени 
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бяха състоянието на двустранното сътрудничество; тър-
говско-икономическите връзки; сътрудничеството в облас-
тта на образованието, науката и културата.

Генералния секретар на Организацията за ислямско сътрудни-
чество Екмеледдин Ихсаноглу - обсъдени бяха ролята на ОИС 
на международната сцена; междуверската толерантност; 
терористичният акт на летището в Сарафово; вълната от 
протести в ислямския свят; положението на мюсюлманите 
в България.

По време на посещението президентът се срещна с Тони 
Блеър, министър-председател на Великобритания (1997-2007 
г.); с Даниел Мариашин, изпълнителен вицепрезидент на 
Б‘Ней Б‘рит Интернешънъл; Ейбрахам Фоксман, директор на 
Лигата срещу поругаването.

Проведена бе и среща с Джон Бренан, съветник по вътрешна 
сигурност и борба с тероризма на президента на САЩ, на 
която бяха обсъдени терористичният акт на летището в 
Сарафово и сътрудничеството в сферата на сигурността. 

Осъществена беше и среща с представители на еврейски-
те организации в САЩ, на която бяха обсъдени процесите в 
Близкия изток и Северна Африка; сътрудничеството между 
България, САЩ и Израел; отбелязването през 2013 г. на 70-го-
дишнината от спасяването на българските евреи по време 
на Втората световна война.

В Ню Йорк държавният глава се срещна с представители на 
българската общност и откри учебната година в българ-
ските училища. Обсъдени бяха дейността на българската 
общност и нейните културни и образователни инициативи. 
Проведен бе и работен обяд с представители на бизнес сре-
дите в Ню Йорк, организиран от Бизнес съвета за междуна-
родно разбирателство (BCIU).

В Бостън президентът се срещна с представители на ръ-
ководството на университета „Харвард“. Бяха обсъдени съ-
трудничеството между университета и българските висши 
учебни заведения, както и възможностите за реализирането 
на съвместни научноизследователски проекти. Президентът 
изнесе лекция в Hаrvard Kennedy School на тема „Pathways to 
Development in Southeastern Europe: The Bulgarian Perspective” 
(Пътища за развитие в Югоизточна Европа: българската 
перспектива*). 

Осъществена бе и среща с портфейлни инвеститори на 
тема „Инвестиционният климат в България”. 

Президентът се срещна и с Джоузеф Тучи, главен изпълните-
лен директор на ЕМС; проф. Майкъл Портър от Института 
за стратегия и конкурентоспособност на университета 

* приложена в раздел: „Речи“

Президент на
Република България
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18 - 19 октомври 2012 г. 

 Работно посещение 
в провинция Бавария, 
Федерална република 

Германия (Мюнхен)

”Харвард” и с българската общност в Бостън. В университе-
та „Бостън“ бе открита изложба на тема „Силата на граж-
данското общество: съдбата на българските евреи по време 
на Холокоста, 1940-1944“.

Осъществени бяха също така посещение в Harvard iLab в 
Бостън; бизнес среща, организирана от Американска фондация 
за България; посещение в MIT Media Lab и Cambridge Innovation 
Center; среща с ръководството на AMGEN в Бостън.

Президентът на Република България осъществи работно по-
сещение в провинция Бавария, Федерална република Германия, 
по време на което проведе срещи с Хорст Зеехофер, минис-
тър-председател на Бавария; Барбара Щам, председател на 
парламента на Бавария; Емилия Мюлер, министър по федерал-
ните и европейските въпроси на Бавария. 

По време на срещите бяха обсъдени следните теми: задълбо-
чаване на двустранното сътрудничество в сферата на ино-
вациите и електронното правителство; Дунавската стра-
тегия на ЕС; разширяването на позициите на българските 
компании на баварския пазар; използването на баварския опит 
за подобряване на конкурентоспособността; възможности 
за участие на баварски фирми в проекти за модернизиране 
на транспортната инфраструктура; присъединяването на 
България към Шенгенското пространство. Представени бяха 
клъстерите „Информационни и телекомуникационни техно-
логии“ и „Автомобилостроене“.

В рамките на посещението президентът на Република 
България осъществи срещи с представители на Съвета 
на директорите на БМВ, както и с представители на 
Индустриално-търговската камара на Бавария, където ос-
новната тема за обсъждане бе „Инвестиционният климат в 
България”. 

Президентът на Републиката и главнокомандващ на БА по-
сети американския център за съвместна многонационална 
подготовка в Хоенфелс, където присъства на съвместното 
учение между части на българската и американската армия.

Президентът на Република България осъществи държавно 
посещение в Йерусалим и Тел Авив, Държавата Израел. Той 
проведе двустранни срещи с Шимон Перес, президент на 
Държавата Израел; Реувен Ривлин, председател на Кнесета; 
Бенямин Нетаняху, министър-председател на Държавата 
Израел; Авигдор Либерман, заместник министър-председател 
и министър на външните работи.

21 - 24 октомври 2012 г.

 Държавно 
посещение в Държавата 

Израел (Йерусалим и Тел Авив) 
и официално посещение 
в Палестинската власт 

(Рамалла)
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5-6 ноември 2012 г.

Посещение в Лаоската 
народно демократична 
Република за участие в 

IX среща на върха на АСЕМ 
(Виентян)

По време на срещите бяха обсъдени следните теми: реали-
зирането на съвместни проекти в сферата на иновациите, 
информационните и комуникационните технологии, отбра-
ната, земеделието, управлението на водите, културата и ту-
ризма; изграждането на директни връзки между българските 
компании и израелските клъстери; съвместното отбелязва-
не на 70-годишнината от спасяването на българските евреи 
през Втората световна война и почитане на жертвите на 
Холокоста; ядрената програма на Иран; положението в Сирия 
и Близкоизточният мирен процес. В знак на традиционно до-
брите отношения между двете страни президентът посади 
маслиново дръвче в „Гората на нациите“.

Президентът на Република България се срещна с представи-
тели на Асоциацията за рисков капитал. Той посети и тех-
нопарк „Har Hotzvim” в Йерусалим и взе участие в „DLD Tel Aviv 
Conference„ в Тел Авив.

Осъществени бяха срещи с българската общност и с ръково-
дители на организациите на българските евреи.

При официалното посещение в Рамалла държавният глава се 
срещна с президента на Палестинската власт Махмуд Аббас. 
По време на разговорите бяха обсъдени задълбочаването на 
икономическото сътрудничество и връзките между тър-
говско-промишлените палати на България и Палестинската 
власт; Близкоизточния мирен процес и необходимостта от 
подновяване на преките преговори между Държавата Израел 
и Палестинската власт при спазването на принципа на две-
те държави.

Президентът на Република България взе участие в IX среща 
на върха на АСЕМ във Виентян, Лаоска народнодемократична 
република. В рамките на форума той направи изказване на 
тема „Глобално икономическо предизвикателство: споделяне 
на опита от финансовата криза”. 

Проведени бяха и редица двустранни срещи с: 

Министър-председателя на Социалистическа република Виетнам 
Нгуен Тан Зунг - обсъдени бяха установяването на стратегическо 
партньорство между двете страни; възможностите за увели-
чаване на българския износ в областта на химическата, фарма-
цевтичната и леката промишленост, машиностроенето и сел-
ското стопанство; предприемането на мерки за насърчаване на 
взаимните инвестиции; потенциалът за развитие на сътрудни-
чеството в областта на образованието и културата; отноше-
нията между Виетнам и ЕС.

Президент на
Република България
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Министър-председателя на Република Корея Ким Хуан-шик - 
обсъдени бяха продължаването на интензивния политически 
диалог; активизирането на сътрудничеството в търговско-
икономическата и инвестиционната област; възможности-
те за осъществяване на корейски проекти в България; разши-
ряването на българския износ.

Министър-председателя на Китай Вън Дзябао - обсъдени 
бяха евентуалното домакинство на България на следващата 
среща на върха „Китай - страни от Централна и Източна 
Европа“; привличането на инвестиции и стратегически биз-
нес партньори от Китай; разширяването на сътрудничест-
вото в областта на изграждането на инфраструктурата, 
земеделието, производството на храни; увеличаването на 
възможностите за обучение на български студенти с китай-
ски стипендии; разширяване на обмена на учени и специали-
сти; провеждането на инвестиционен форум в Шанхай.

Министър-председателя на Република Сингапур Ли Сиен Лун 
- обсъдени бяха възможностите за задълбочаване на двустран-
ните контакти; насърчаването на партньорствата между 
български и сингапурски малки и средни предприятия; увели-
чаването на стокообмена и разширяването на износа; въз-
можностите, които България предлага за изграждането на 
индустриални зони и технологични паркове.

Президента на Лаоската народнодемократична република 
Чумали Саясон - обсъдени бяха възможностите за активизира-
не на търговско-икономическите отношения; използването 
на технологии за производството на фармацевтични проду-
кти и продукти на хранително-вкусовата промишленост; съ-
трудничеството в областта на културата и образованието.

Президента на Монголия Цахиа Елбегдорж - обсъдени бяха ви-
сокото ниво на политическия диалог; неизползваният потен-
циал на търговско-икономическите връзки; привличането на 
висококвалифицирани български специалисти в монголската 
миннодобивна промишленост; възможностите за обучение 
на монголски студенти в България.

Министър-председателя на Малайзия Наджиб Разак - обсъдени 
бяха двустранните политически и търговско-икономически 
връзки; възможностите за сътрудничество в сферите на ту-
ризма и енергетиката; научноизследователското партньор-
ство; положението на двамата български граждани, осъдени 
за трафик на наркотици.

Министър-председателя на Кралство Тайланд Йинглук Шинаватра 
- обсъдени бяха развитието на двустранните отношения; съ-
трудничеството ЕС - Тайланд; увеличаването на българския 
износ на вина, продукти на козметичната и фармацевтична-
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28 - 29 ноември 2012 г.

Официално посещение в 
Република Турция 

(Анкара и Истанбул)

та индустрия, машиностроенето и химическата промишле-
ност; възможностите за инвестиции в сферата на хотелиер-
ството, ресторантьорството и туризма в България.

По време на организираната среща с български възпитаници 
от Лаос бяха обсъдени отношенията на България със стра-
ните от Азия; условията за обучение на чуждестранни сту-
денти в страната; Националната стратегия за българите 
в чужбина.

В периода 28-29 ноември беше осъществено официално по-
сещение на президента на Република България в Анкара и 
Истанбул, Република Турция. Проведени бяха двустранни сре-
щи с Абдуллах Гюл, президент на Република Турция; Реджеп 
Ердоган, министър-председател на Република Турция; Джемил 
Чичек, председател на Великото национално събрание.

По време на двустранните разговори бяха обсъдени следни-
те теми: състоянието на двустранните отношения и въз-
можностите за задълбочаване на търговско-икономическото 
сътрудничество; увеличаването на турските инвестиции; 
изграждането на междусистемната газова връзка между 
България и Турция като част от проекта НАБУКО-Запад; свърз-
ването на транспортната инфраструктура на двете стра-
ни чрез скоростен влак и автомагистрала; строителството 
на скоростния път Русе - Свиленград; непризнаването на бъл-
гарските дипломи от турската страна; притесненията от 
евентуалното изграждане на електроцентрала в близост до 
българската граница. 

В Истанбул президентът се срещна с Вселенския патриарх 
Вартоломей І и посети църквата „Св. Стефан“, Българската 
екзархия и разговаря с цариградските българи. Проведени бяха 
и срещи с представители на българските изселнически орга-
низации в Анкара и Истанбул.

Турският съюз на камарите и стоковите борси (ТОВВ) и 
Организацията за външноикономически отношения (DEIK) ор-
ганизираха работен обяд с представители на бизнеса. 

Поставени бяха амбициозни цели за увеличаване на търгов-
ския стокообмен и нови инвестиции в България. 

По време на посещението президентът се срещна с пред-
ставители на изселническата общност и посети семейство 
на изселници от България.

Президент на
Република България

70          



Международна дейност

Вицепрезидентът Маргарита Попова откри тържеството 
“България: държава на духа и писмеността” в Европейския 
парламент в Брюксел. В събитието, осъществено под патро-
нажа на президентската институция, взеха участие над 100 
ученици от българската диаспора в Молдова, Украйна, Сърбия, 
Република Македония и техни връстници от България. На 
тържеството присъстваха заместник-председателите на 
Европейския парламент Райнер Виланд и Отман Карас, евроко-
мисарят Кристалина Георгиева, български депутати от всич-
ки политически групи в ЕП, дипломати, български служители 
в европейските институции, представители на българската 
общност в Кралство Белгия.

„Празненството е символично с това, че се случва в сърцето 
на Европа и в навечерието на българския национален празник – 
3 март”, изтъкна вицепрезидентът в приветствието си към 
участниците и припомни приноса на българските будители 
към развитието на българската духовност и култура в ранно-
то Средновековие. Още тогава България е успяла да създаде 
модел на модерна държава – с образовани владетели, с просве-
тен народ, със свои книжовници и духовност, със следовници. 
“Това съхранява, издига, пази и прави един народ горд и богат”, 
подчерта г-жа Попова. 

По случай 1 март вицепрезидентът дари с мартеници всички 
ученици, които присъстваха и участваха в програмата на бъл-
гарското събитие в Европейския парламент. Г-жа Маргарита 
Попова и еврокомисар Кристалина Георгиева посетиха изложбата 
“Майстори на българската живопис” в сградата на Европейската 
комисия, посветена на националния празник 3 март. 

По покана на Културно-информационния център на българите 
в Босилеград на 15 април 2012 г. вицепрезидентът Маргарита 
Попова откри XIX издание на Международния великденски 
детски фестивал. Градът е с население, което определя себе 
си в 99% като българско. Идването на българския вицепрези-
дент бе наистина събитие за хората от Босилеград, защото 
президентската институция не е проявявала внимание към 
българската общност там в последните 10 години. По вре-
ме на срещите в Босилеград - с представители на центъра, 
със студенти, с кмета на града вицепрезидентът отговори 
на въпроси, свързани с даването на българско гражданство, 

Посещения на вицепрезидента

29 февруари 2012 г.

Работно посещение в

Брюксел

15 април 2012 г.

Работно посещение 

в Сърбия 

(Босилеград)
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трансграничното сътрудничество, подготовката по българ-
ски език и кандидатстване на младежи от града в български 
висши училища. Маргарита Попова коментира и поканата 
към Сърбия за преговори за членство в ЕС, нейният коментар 
стана впоследствие тема на обсъждане както в българските, 
така и в сръбските медии и политически среди. Попова заяви 
ясно, че членството на Сърбия в общността ще се случи, но 
важен критерий за това ще бъде покриването на изисквани-
ята за членство, включително отношението към българско-
то национално малцинство в Сърбия. И че сръбското прави-
телство „все повече ще започне да мисли за региона, защото 
това е престиж за държавата и задължение при покриването 
на всички критерии за членство”.

За създаване на „глобална българска студентска общност“ 
се обяви вицепрезидентът Маргарита Попова по време на 
среща с български студенти в Париж при посещението си 
през месец май. Визитата във Франция е свързана с поканата 
към българския вицепрезидент да бъде ключов говорител на 
конференцията на Европейската правна академия в сградата 
на Касационния съд на Френската република. Изказването на 
вицепрезидента е на тема „Ne bis in idem“ - като основен 
принцип на европейското право“. В Париж вицепрезидентът 
публично обяви и идеята си за среща на българи от цял свят 
в Брюксел, посветена на държавната политика за българите 
зад граница. 

Посещението на вицепрезидента Маргарита Попова в Чехия 
бе знак на почит към историческия принос, славата и проек-
циите на делото на братята Кирил и Методий и в отговор 
на поканата на организаторите на традиционния събор в 
археологическия ареал Микулчице, Южна Моравия. Близо 3 десе-
тилетия по-рано на това място при археологически разкопки 
се откриват артефакти, за които част от специалистите 
твърдят, че са от гроба на св. Методий. През 1982 г. бъл-
гарският клуб в Бърно поставя в Микулчице паметна плоча, 
27 години по-късно българската културно-просветна организа-
ция поръчва на живеещия в Словакия български скулптор Емил 
Венков да изработи паметник на светите братя. През годи-
ните мястото се превръща в прицелна точка за ежегодно съ-
биране на българите от Централна и Източна Европа, които 
се самоорганизират на събор в Микулчице. В Прага вицепре-
зидентът се срещна с председателите на двете камари на 
чешкия парламент и постави в разговорите настоятелното 
искане на българската страна за съвместно отбелязване през 
2013 г. на 1150-годишнината от Моравската мисия на светите 

Май 2012 г.

Работно посещение във

Френската република

(Париж)

24 - 26 май 2012 г.

Работно посещение в

Чешката република

 (Прага и Микулчице)

Президент на
Република България
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братя, обявени от папата за закрилници на Европа. Специална 
среща Маргарита Попова има и с българската общност в 
Чехия. 

Вицепрезидентът Маргарита Попова взе участие в 91-ата 
сесия на Европейската комисия за демокрация чрез право към 
Съвета на Европа, по-известна като Венецианската коми-
сия. Заедно с тази комисия г-жа Попова подготвя проекта на 
Закона за конфискацията на имущество, придобито по неза-
конен път, още по времето, когато е министър на правосъ-
дието в кабинета на Бойко Борисов. 

Именно добрите й контакти с представителите на Венециа-
нската комисия са причина да я поканят да открие сесията 
и да произнесе реч, в която прави преглед на развитието на 
страната ни от 1989 година до днес.

В италианския град Лидо ди Йезоло се проведе Петия между-
народен фестивал на изкуствата за деца и младежи „Орфей в 
Италия“. Вицепрезидентът Маргарита Попова бе патрон на 
събитието и откри фестивала, в който участваха над 350 
деца от 12 държави от Европа, Азия, Африка и Южна Америка. 
Фестивалът е проект на българския композитор Димитър 
Кърнолски и се провежда за пета поредна година. В предишни 
години патрон са били Вицепрезидентът Ангел Марин и ев-
рокомисарят Кристалина Георгиева. Участие във фестивала 
взеха и над 70 български деца.

В Украйна вицепрезидентът бе специален гост на търже-
ствата за 150-годишнината от заселването на българите в 
Таврия. Поканата бе от председателя на Асоциацията на бъл-
гарите в Украйна и от почетния консул на България в Украйна. 
Маргарита Попова посети много селища в Запорожка област, 
където преобладаващото население е с българско самосъз-
нание (българите са третата по големина общност там, 
след украинци и руснаци), поклони се пред паметната плоча 
на хан Аспарух в Запорожие и паметника на Христо Ботев 
в село Ботево, откри мемориала, посветен на заселването 
в Приазовския край в село Строгоновка, положи цветя пред 
паметника на българите в Украйна, жертва на репресиите, 
посети едно от най-авторитетните училища в областта - 
Украинско-българския многопрофилен лицей в град Приморск, и 
свещената каменна могила в Диво поле, където археолози са 
намерили артефакти от времето на древността и после на 
прабългарите, и открива традиционния събор на българите 
в Таврия.

По време на работните си разговори с ръководителите на 

14-16 юни 2012 г.

91-вата сесия 

на Венецианската комисия

11 - 15 септември 2012 г.

Италия (Патронаж)

20-23 септември 2012 г.

Украйна, 

Запорожие и Приморск
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областта вицепрезидентът без колебание заяви ясното оча-
кване на българската страна за отношението на Украйна към 
българското малцинство там. Пред българския вицепрези-
дент бе заявено искането на българите от Запорожието да 
имат място за изграждане на българска църква. Пред губерна-
тора на областта Маргарита Попова постави това искане 
и веднага получи положителен отговор, че мястото вече е 
определено. 

Вицепрезидентът Маргарита Попова посети Трир, Германия 
за участие в конференция, посветена на 20-годишнината от 
основаването на Европейската правна академия. Лекцията на 
българския вицепрезидент „Гражданинът в центъра на пра-
вото на ЕС“ предизвика впечатляващи овации на аудитория-
та, в която бяха експредседателят на Европейската комисия 
Жак Сантер, настоящ председател на Управителния съвет 
на ЕРА, европейските комисари и заместник-председатели на 
ЕК Вивиан Рединг и Хоакин Алмуня, евродепутати, председа-
телят на Европейския съд Василиос Скурис, европейският ом-
будсман Никифорос Диамандурос, съдии от различни европей-
ски съдилища, преподаватели, адвокати. Сред обсъжданите 
теми бяха Договорът от Маастрихт, перспективите на ев-
ропейската интеграция и националните конституции, при-
лагането на принципите за конкуренция в ЕС, Стокхолмската 
програма, защитата на основните права в ЕС, участието на 
гражданите в демократичните процеси в Европа, хартата за 
правата на човека, постиженията в областта на наказател-
ното правосъдие на ЕС, както и влиянието на кризата върху 
националните трудови законодателства.

По покана на вицепрезидента Маргарита Попова на официал 
но посещение в България от 29 до 31 октомври 2012 г. бе деле-
гация на Общия съд на ЕС в Люксембург. Това е първата визита 
от такъв ранг на съдиите, които имат 4 „бели седмици“ го-
дишно в графика си и само тогава могат да посещават стра-
ните-членки. България е предпочетена пред Румъния заради 
високия авторитет на вицепрезидента и бивш министър на 
правосъдието г-жа Попова. Делегацията, която се води от 
председателя на Общия съд на ЕС г-н Марк Йегер, проведе сре-
щи с президента Плевнелиев, премиера Борисов, председате-
ля на НС Цецка Цачева, с председателя на Конституционния 
съд Евгени Танчев, с председателите на ВАС и ВКС Георги Колев 
и проф. Лазар Груев. Съдиите изнесоха и две лекции - едната 
в Народното събрание, а другата в СУ „Св. Кл. Охридски“. И 
двете преминаха под надслова „Дни на европейското право-
съдие в България“. Това съвпадна и с 60-годишнината от осно-

18 октомври  2012 г.

Трир, Германия

29 - 31 октомври 2012 г.

Посещение на делегация на 
Общия съд на ЕС в Люксембург

Президент на
Република България
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ваването на съда в Люксембург, 120 години от основаването 
на Юридическия факултет на СУ и петте години членство на 
България в ЕС.

Първата конференция „Политики за българите в чужбина“, 
която се проведе в Европейския парламент в Брюксел.

Българите в чужбина стават естествен приоритет на вице-
президента, изразен в решението да бъде създадена Комисия 
по българско гражданство и българи в чужбина, каквато пре-
ди не е съществувала като структура в институцията. По 
инициатива на вицепрезидента на 7 и 8 ноември 2012 г. в бел-
гийската столица, в сградата на Европейския парламент, бе 
проведена първата световна среща на българите зад граница 
след членството на страната в ЕС. Попова бе патрон на кон-
ференцията „Политики за българите в чужбина”, организатор 
бе евродепутатът Емил Стоянов. В хода на няколкомесечна 
комуникация с българските общности зад граница бе форму-
лиран дневният ред на форума, включващ темите за изучава-
нето на българския език и българската култура, социални про-
блеми на сънародниците ни зад граница, институционално 
представителство, приоритети на бъдещата Стратегия за 
българите в чужбина. Интересът към събитието е впечат-
ляващ, 172 души от 23 държави от петте континента се ре-
гистрираха за участие. Основната теза на вицепрезидента, 
подчертана и в хода на форума, е, че не е възможно да бъде из-
работена стратегия без участието на българите в чужбина. 

Посланията на Маргарита Попова към участниците дават 
основание за техните последващи коментари, че „в прези-
дентството са дошли нови хора с модерно мислене по про-
блемите на българите зад граница”. Конференцията завърши 
с документ, изработен от излъчени от конференцията пред-
ставители на българските общности, и включва най-същест-
вените предложения, както и онези, които към момента 
изискват по-голям дебат, защото са свързани с промяна на за-
конодателството. Конференцията изведе три приоритета 
на бъдещата стратегия: изучаването и разпространяването 
на българския език, култура, традиции, вяра; институционал-
ното представителство на българските общности; соци-
алните интегративни политики. Цялостната оценка след 
форума е, че участниците поискаха от страната си да бъде 
европейска по модерност, мащаб и съдействие към техните 
проблеми. Документът бе разпратен с писмо на вицепрези-
дента до всички институции, ангажирани с акцентираните 
проблеми. 

7 - 8 ноември 2012 г.

Брюксел (Патронаж)

Международна дейност
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Вицепрезидентът Маргарита Попова направи работно по-
сещение във Виена по покана на Международната антико-
рупционна академия. Тя участва в заседанието на Първата 
асамблея на Академията, която се проведе в сградата на 
ООН. Още в самото начало за председател на двудневната 
Асамблея бе избран федералният министър на вътрешните 
работи г-жа Йохана Лайтнер, а г-жа Попова бе избрана за за-
местник-председател. Малко след началото обаче, поради 
неотложни ангажименти, г-жа Лайтнер напусна заседанието 
и то продължи под председателството на вицепрезиден-
та г-жа Попова. Избран бе 11-членен борд на директорите. 
Вицепрезидентът на България бе избран за член на този 
борд с 6-годишен мандат. Такъв имат и Австрия, Русия, 
Мексико, Службата на ООН по наркотици и престъпност 
и Малайзия. Представителите на Тайланд, Боливия, Израел, 
Корея и Румъния получиха 3-годишен мандат. На втория ден 
от заседанието на Първата асамблея вицепрезидентът г-жа 
Попова бе избрана за председател на Борда на директорите 
на Международната антикорупционна академия с мандат от 
една година.

Вицепрезидентът Маргарита Попова направи работно посе-
щение в Република Кипър. Поканата за него дойде чрез МВнР, 
но бе отправена от българската общност на острова, която 
настояваше именно г-жа Попова да открие паметната плоча-
барелеф на Васил Левски по повод 175 години от рождението 
му. Освен среща с българите, живеещи и работещи в Кипър, 
и посещение в българското съботно-неделно училище в гр. 
Пафос, визитата на г-жа Попова бе свързана с много срещи на 
високо ниво. Тя се срещна с президента на Кипър Димитрис 
Христофиас, с председателя на парламента Янаки Омиру, с 
архиепископ Хрисостомос II, с министъра на външните рабо-
ти Ерато Козаку-Маркулис, с кмета на Никозия Константинос 
Йоркаджис, с Кипърско-българската бизнес асоциация и със 
Съюза на българите в Кипър. Обсъдени бяха тежкото  финан-
сово състояние на Кипърската република, възможностите за 
международни кредити, изтичащият мандат на президента, 
т.нар. „Кипърски проблем“ със североизточната част на ос-
трова, действията на православната църква при разреша-
ването му, проблемите на българската общност, двустран-
ните отношения между Кипър и България и подкрепата на 
Кипър за втори мандат на Ирина Бокова като председател 
на ЮНЕСКО.

29 - 30 ноември 2012  г.

Виена, Австрия

4 - 6 декември 2012 г.

Република Кипър 

Президент на
Република България
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1.

2.

1. 29 февруари 2012 г.: Работно посещение в Ислямска република Афганистан, среща с президента Хамид Карзай

2. 29 февруари 2012 г.: Работно посещение в Ислямска република Афганистан, среща с българския контингент в Кандахар

3. 30 март 2012 г.: Официално посещение в Италианската република (Рим), среща с президента Джорджо Наполитано

4. 15-17 април 2012 г.: Работно посещение в Света гора, среща с отец Варнавас, председател на Светата общност в Карея

5. 15-17 април 2012 г.: Работно посещение в Света гора, в библиотеката на манастира „Св. Вмчк. „Георги Зограф“ 

6. 16 май 2012 г.: Президентът Росен Плевнелиев се срещна с представители на българската общност в Сиатъл в рамките на първото си работно посещение 

в Съединените американски щати 

3.

4.

5.6.

Международна дейност

 77



1.

1. 15-22 май 2012 г.: Работно посещение в САЩ и участие в Срещата на високо равнище на НАТО, среща с българската общност в Сан Хосе.

2. 15-22 май 2012 г.: Работно посещение в САЩ и участие в Срещата на високо равнище на НАТО, среща с Джон Чеймбърс, председател и главен изпълнителен директор на Cisco;

3. 24-25 май 2012 г.: Официално посещение във Ватикана и Италианската Република (Рим), среща с министър-председателя Марио Монти

4. 15 юни 2012 г.: Участие в 15-та среща на държавните и правителствени ръководители на страните-участнички в Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (Белград)

5. 20-22 юни 2012 г.: Участие в конференцията на ООН по устойчиво развитие „Рио +20“ (Рио Де Жанейро)

6. 20-22 юни 2012 г.: Участие в конференцията на ООН по устойчиво развитие „Рио +20“ (Рио Де Жанейро), с Дилма Русеф

2.

3.

4.

5. 6.

Президент на
Република България

78          



1.

1. 2-3 юли 2012 г.: Официално посещение във Федерална република Германия (Берлин), среща с управляващия кмет на Берлин Клаус Воверайт пред Бранденбургската врата 

2. 2-3 юли 2012 г.: Официално посещение във Федерална република Германия (Берлин), среща с председателя на Бундестага проф. д-р Норберт Ламерт 

3. 2-3 юли 2012 г.: Официално посещение във Федерална република Германия (Берлин), среща с Йоахим Гаук, федерален президент на Германия

4. 4 юли 2012 г.: Държавно посещение в Република Гърция: Президентът Росен Плевнелиев беше удостоен от гръцкия си колега Каролос Папуляс с най-висшия гръцки държавен 
орден “Голям кръст на Ордена на Спасителя”

5. 9 август 2012 г.: XXX летни олимпийски игри в Лондон, среща с българските волейболисти в Олимпийското село

6. 9 август 2012 г.: XXX летни олимпийски игри в Лондон, заедно с Петър Стойчев

2.

3.

4.

5.

6.

Международна дейност
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1. 9 август 2012 г.: XXX летни олимпийски игри в Лондон, заедно с Тервел Пулев

2. 9-10 август 2012 г.: Работно посещение на президента в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (Лондон), среща с министъра на външните работи 
Уилям Хейг

3. 17-18 септември 2012 г.: Работно посещение в Република Австрия (Виена и Сент Пьолтен), с държавния глава на Австрия Хайнц Фишер и федералния канцлер на Република 
Австрия Вернер Файман

4. 17-18 септември 2012 г.: Работно посещение в Република Австрия (Виена и Сент Пьолтен), с министър-председателя на Долна Австрия д-р Ервин Прьол в Института за 
наука и технологии

5. 17-18 септември 2012 г.: Работно посещение на президента в Република Австрия (Виена и Сент Пьолтен), съвместна пресконференция с държавния глава на Австрия Хайнц 
Фишер

6. 22-29 септември 2012 г.: Работно посещение в САЩ и участие в 67-та сесия на ОС на ООН (Ню Йорк и Бостън), президентът Росен Плевнелиев откри учебната година на 
възпитаниците на българските училища „Гергана”, „Родина” и „Христо Ботев” в Ню Йорк и ги поздрави по случай Деня на независимостта

1. 2.

3. 4.

5. 6.

Президент на
Република България
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1. 22-29 септември 2012 г.: Работно посещение в САЩ и участие в 67-та сесия на ОС на ООН (Ню Йорк), участие в Глобалната инициатива на Бил Клинтън

2. 22-29 септември 2012 г.: Работно посещение в САЩ и участие в 67-та сесия на ОС на ООН (Ню Йорк), участие в Глобалната инициатива на Бил Клинтън, с президента 
Петър Стоянов

3. 22-29 септември 2012 г.: Работно посещение в САЩ и участие в 67-та сесия на ОС на ООН (Ню Йорк), среща с държавния глава на Косово Атифете Яхяга

4. 22-29 септември 2012 г.: Работно посещение в САЩ и участие в 67-та сесия на ОС на ООН (Ню Йорк), среща с албанския държавен глава Буяр Нишани

5. 22-29 септември 2012 г.: Работно посещение в САЩ и участие в 67-та сесия на ОС на ООН (Ню Йорк), среща с държавния глава на Чешката република Вацлав Клаус

6. 22-29 септември 2012 г.: Работно посещение в САЩ и участие в 67-та сесия на ОС на ООН (Ню Йорк), среща с президента на Конфедерация Швейцария Евелин Видмер-Шлумпф

7. 22-29 септември 2012 г.: Работно посещение в САЩ и участие в 67-та сесия на ОС на ООН (Ню Йорк), среща с финландския държавен глава Саули Нийнисте

8. 22-29 септември 2012 г.: Работно посещение в САЩ и участие в 67-та сесия на ОС на ООН (Ню Йорк), среща с естонския президент Тоомас Хендрик Илвес 

3.

4.

5.

6.

8.7.

Международна дейност

1. 2.
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1. 22-29 септември 2012 г.: Работно посещение в САЩ и участие в 67-та сесия на ОС на ООН (Ню Йорк), среща с индонезийския президент Сусило Бамбанг Юдойоно

2. 22-29 септември 2012 г.: Работно посещение в САЩ и участие в 67-та сесия на ОС на ООН (Ню Йорк), среща с Джон Бренан, съветник по вътрешна сигурност и борба с 
тероризма на президента на САЩ

3. 22-29 септември 2012 г.: Работно посещение в САЩ и участие в 67-та сесия на ОС на ООН (Ню Йорк), среща с Тони Блеър, министър-председател на Великобритания 
(1997-2007 г.)

4. 22-29 септември 2012 г.: Работно посещение в САЩ и участие в 67-та сесия на ОС на ООН (Ню Йорк), среща с Хамад бин Халифа ал-Тани, емир на Държавата Катар

5. 22-29 септември 2012 г.: Работно посещение в САЩ и участие в 67-та сесия на ОС на ООН (Ню Йорк), среща с Джабер Мубарак ал-Сабах, министър-председател на 
Държавата Кувейт

6. 22-29 септември 2012 г.: Работно посещение в САЩ и участие в 67-та сесия на ОС на ООН (Ню Йорк), среща с Екмеледдин Ихсаноглу, генерален секретар на Организацията 
за ислямско сътрудничество

1. 2.

3. 4.

5. 6.

Президент на
Република България
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1. 22-29 септември 2012 г.: Работно посещение в САЩ и участие в 67-та сесия на ОС на ООН (Ню Йорк и Бостън), среща с проф. Майкъл Портър от Института за стратегия 
и конкурентоспособност на Университета ”Харвард”, Бостън

2. 22-29 септември 2012 г.: Работно посещение в САЩ и участие в 67-та сесия на ОС на ООН (Ню Йорк и Бостън), среща с Джоузеф Тучи, главен изпълнителен директор на ЕМС

3. 22-29 септември 2012 г.: Работно посещение в САЩ и участие в 67-та сесия на ОС на ООН (Ню Йорк и Бостън), среща с Антъни Лейк, изпълнителен директор на УНИЦЕФ
4. 19 октомври 2012 г.: Работно посещение в провинция Бавария, Федерална република Германия (Мюнхен), президентът Росен Плевнелиев разговаря с екипажа на български 
военнотранспортен самолет C-27J Spartan
5. 18 октомври 2012 г.: Работно посещение в провинция Бавария, Федерална република Германия (Мюнхен), среща с министър-председателя на Свободната държава Бавария 
Хорст Зеехофер
6. 18 октомври 2012 г.: Работно посещение в провинция Бавария, Федерална република Германия (Мюнхен), среща с председателя на парламента на Бавария Барбара Щам

1.

2.

3.

4.

5. 6.

Международна дейност
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1. 24 октомври 2012 г.: Официално посещение в Палестинската власт (Рамалла), среща с президента Махмуд Аббас 

2. 21-24 октомври 2012 г.: Държавно посещение в Държавата Израел (Йерусалим и Тел Авив), среща с министър-председателя Бенямин Нетаняху 

3. 21-24 октомври 2012 г.: Държавно посещение в Държавата Израел (Йерусалим и Тел Авив), среща с президента Шимон Перес

4. 5-6 ноември 2012 г.: Посещение в Лаоската народнодемократична република за участие в 9-та среща на върха на АСЕМ (Виентян), среща с китайския министър-председател 
Вън Дзябао

5. 5-6 ноември 2012 г.: Посещение в Лаоската народнодемократична република за участие в 9-та среща на върха на АСЕМ (Виентян), среща с президента на Монголия Цахиа 
Елбегдорж 

6. 5-6 ноември 2012 г.: Посещение в Лаоската народнодемократична република за участие в 9-та среща на върха на АСЕМ (Виентян)

1.

2.

3.

4.

5. 6.
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1. 5-6 ноември 2012 г.: Посещение в Лаоската народнодемократична република за участие в 9-та среща на върха на АСЕМ (Виентян), среща с президента на Лаоската народ-
нодемократична република Чумали Саясон

2. 5-6 ноември 2012 г.: Посещение в Лаоската народнодемократична република за участие в 9-та среща на върха на АСЕМ (Виентян), среща с министър-председателя на 
Социалистическа република Виетнам Нгуен Тан Зунг
3. 28-29 ноември 2012 г.: Официално посещение в Република Турция (Анкара и Истанбул), среща с Вселенския патриарх Вартоломей I в Истанбул
4. 28-29 ноември 2012 г.: Официално посещение в Република Турция (Анкара и Истанбул), среща в Истанбул със семейство Алтън, изселници от България
5. 28-29 ноември 2012 г.: Официално посещение в Република Турция (Анкара и Истанбул), среща с Абдуллах Гюл президент на Република Турция
6. 28-29 ноември 2012 г.: Официално посещение в Република Турция (Анкара и Истанбул), среща с Реджеп Ердоган министър-председател на Република Турция

1.

2.

3.

4.

5. 6.

Международна дейност
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1. 7 ноември 2012 г., Брюксел, Белгия: Вицеперезидентът Маргарита Попова открива конференция „Политики за българите в чужбина“
2. 18 октомври 2012 г. Трир, Германия: Вицепрезидентът Маргарита Попова открива конференция на тема: Гражданинът в центъра на правото на ЕС
3. 28 ноември 2012 г., Виена: Вицепрезидентът Маргарита Попова председателства Първата асамблея на Международната антикорупционна академия
4. 4 декември 2012 г. Никозия, Кипър: Среща с президента на Кипър Димитрис Христофиас
5. 25 май 2012 г. Прага, Чехия: Вицепрезидентът Маргарита Попова на посещение в българското училище „Д-р Петър Берон“
6. 26 май 2012 г. Микулчице, Чехия: Вицепрезидентът Маргарита Попова поднася венец пред паметната плоча на Св. Методий

1. 2.

3. 4.

5. 6.
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1. 27 март 2012 г.: Работно посещение на Вацлав Клаус, президент на Чешката република 
2. 22 януари 2012 г.: Среща с еврокомисарите Йоханес Хан и Кристалина Георгиева
3. 9 февруари 2012 г.: Среща със специалния пратеник на Държавния департамент по въпроси на енергетиката в Евразия Ричард Морнингстар
4. 17 февруари 2012 г.: Среща с председателя на Парламента на Република Хърватия Борис Шпрем
5. 29 март 2012 г.: Среща с президента на иракския регион Кюрдистан Масуд Барзани
6. 20 февруари 2012 г.: Среща с генералния директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова
7. 23 март 2012 г.: Среща с генералния секретар на Европейската комисия Катрин Дей
8. 19 април 2012 г.: Среща с министър-председателя на Република Молдова Владимир Филат

1. 2.

3.

5. 6. 7.

4.

8.

Международна дейност
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1. 31 май 2012 г.: Среща с министъра на отбраната на Ирак Саадун Ал Дулайми

2. 8 юни 2012 г.: Среща с президента на германския фонд Маршал на САЩ Крейг Кенеди

3. 18 юни 2012 г.: Среща с министър-председателя на Република Косово Хашим Тачи

4. 24 юли 2012 г.: Среща със съветника на президента на САЩ по национална сигурност и борба с тероризма Джон Бренан

5. 4 септември 2012 г.: Среща със заместник министър-председателя на Социалистическа република Виетнам Нгуен Тхиен Нян

6. 25 октомври 2012 г.: Среща с делегирания министър по европейските въпроси на Франция Бернар Казньов

7. 10 септември 2012 г.: Среща с президента на фондация „Америка за България“ (награждаване с „Мадарски конник“ първа степен) Франк Бауър

8. 11 септември 2012 г.: Среща със заместник-председателя на Постоянния комитет на Общокитайското събрание на народните представители, Чън Джъли

9. 10 октомври 2012 г.: Среща със секретаря по вътрешна сигурност на САЩ Джанет Наполитано

10. 17 октомври 2012 г.: Среща с председателя на камарата на депутатите на парламента на Чешката република Мирослава Немцова

11. 26 октомври 2012 г.: Заедно с генералния директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова на изложба „Културното наследство на България - минало, настояще, бъдеще“ в София

1. 2.

3. 4. 5.

6.
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7.

8. 9.

10.

11.
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6.5.

1. 29-31 октомври 2012 г.: Посещение на делегация на Общия съд на ЕС в Люксембург по покана на вицепрезидента Маргарита Попова

2. 30 октомври 2012 г.: Среща с председателя на Парламента на Кралство Дания Могенс Люкетофт

3. 31 октомври 2012 г.: Среща с комисаря по разширяването и политика на съседство Щефан Фюле;

4. 26 ноември 2012 г.: Среща с главния равин на Държавата Израел Йона Мецгер

5. 28 април 2012 г.: Среща с Негово Светейшество Московския и на цяла Русия патриарх Кирил

6. 3 февруари 2012 г.: Среща с министър-председателя на Федерална провинция Долна Австрия д-р Ервин Прьол

1. 2.

3. 4.
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Международна дейност

Посещения 
на държавни ръководители в България

и срещи с 
представители 

на чужди правителства
и ръководители на 

международни 
организации

2.

1. 27 март 2012 г.: Работно посещение на Вацлав Клаус, президент на Чешката Република

2. 5 февруари 2012 г.: Среща с държавния секретар на САЩ Хилари Клинтън

3. 31 август 2012 г.: Среща с председателя на Европейската Комисия Жозе Мануел Барозу

3.

1.
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27 март 2012 г. Работно посещение на Вацлав Клаус, президент на Чешката 
република 

Обсъдени теми: двустранно сътрудничество; партньорство 
в ЕС; присъединяване на България към Шенгенското простран-
ство; политика на сближаване на ЕС.

22 януари 2012 г. Среща с еврокомисарите Йоханес Хан и Кристалина Георгиева;

3 февруари 2012 г. Среща с министър-председателя на Федерална провинция Долна 
Австрия д-р Ервин Прьол;

5 февруари 2012 г. Среща с държавния секретар на САЩ Хилари Клинтън;

6 февруари 2012 г. Среща с министъра по европейските въпроси на Обединеното 
кралство Великобритания и Северна Ирландия Дейвид 
Лидингтън;

9 февруари 2012 г. Среща със специалния пратеник на Държавния департамент по 
въпроси на енергетиката в Евразия Ричард Морнингстар;

17 февруари 2012 г. Среща с председателя на Парламента на Република Хърватия 
Борис Шпрем;

20 февруари 2012 г. Среща с генералния директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова;

2 март 2012 г. Среща със заместник министър-председателя и министър на 
външните работи на Държавата Израел Авигдор Либерман;

23 март 2012 г. Среща с генералния секретар на Европейската комисия Катрин 
Дей;

29 март 2012 г. Среща с президента на Иракския регион Кюрдистан Масуд 
Барзани;

19 април 2012 г. Среща с министър-председателя на Република Молдова 
Владимир Филат;

25 април 2012 г. Среща с председателя на Европейския съвет Херман ван Ромпой;

28 април 2012 г. Среща с Негово Светейшество московския и на 
цяла Русия патриарх Кирил;

3 май 2012 г. Среща с председателя на Съвета на кантоните на 
Федералното събрание на Конфедерация Швейцария Ханс 
Алтхер;

31 май 2012 г. Среща с министъра на отбраната на 
Азербайджанската република Сафар Абиев;

31 май 2012 г. Среща с министъра на отбраната на Ирак Саадун ал Дулайми;

8 юни 2012 г. Среща с президента на фонда Джордж Маршал - Крейг Кенеди;

9 юни 2012 г. Среща със заместник министър-председателя и министър на 
външните работи на Словашката република Мирослав Лайчак;
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18 юни 2012 г. Среща с министър-председателя на Република Косово Хашим 
Тачи;

23 юли 2012 г. Среща с министъра на туризма на Държавата Израел Стас 
Мисежников;

24 юли 2012 г. Среща със съветника по вътрешна сигурност 
и борба с тероризма на президента на САЩ, Джон Бренан;

31 август 2012 г. Среща с председателя на ЕК Жозе Мануел Барозу;

4 септември 2012 г. Среща със заместник министър-председателя на 
Социалистическа република Виетнам Нгуен Тхиен Нян;

10 септември 2012 г. Среща с президента на фондация „Америка за България“ 
Франк Бауър (награждаване с „Мадарски конник“ първа степен) ;

11 септември 2012 г. Среща със заместник-председателя на Постоянния комитет на 
Общокитайското събрание на народните представители г-жа 
Чън Джъли;

10 октомври 2012 г. Среща със секретаря по вътрешна сигурност на САЩ 
Джанет Наполитано;

11 октомври 2012 г. Среща с председателя на Великото национално събрание на 
Република Турция Джемил Чичек;

15 октомври 2012 г. Среща с председателя на Дома на Европа в Париж Катрин 
Лалюмиер;

17 октомври 2012 г. Среща с председателя на Камарата на депутатите на парла-
мента на Чешката република Мирослава Немцова;

25 октомври 2012 г. Среща с делегирания министър по европейските въпроси на 
Франция Бернар Казньов;

26 октомври 2012 г. Среща с генералния директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова;

29-31 октомври 2012 г. Посещение на делегация на Общия съд на ЕС в Люксембург, по 
покана на вицепрезидента Маргарита Попова;

30 октомври 2012 г. Среща с председателя на парламента на Кралство Дания Могенс 
Люкетофт;

31 октомври 2012 г. Среща с комисаря по разширяването и политика на съседство 
Щефан Фюле;

15 ноември 2012 г. Среща с министъра по федералните, европейските и между-
народните въпроси на провинция Баден-Вюртенберг Петер 
Фридрих;

26 ноември 2012 г. Среща с главния равин на Държавата Израел Йона Мецгер.

Международна дейност
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Държавният глава пред посланиците на Република България в чужбина в Министерството на външните работи
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Новоназначени посланици 
в дипломатическите представителства 
на Република България в чужбина

Международна дейност

През 2012 г. с укази на президента на Република България бяха на-
значени 45 посланици за ръководители на дипломатически мисии 
на Република България зад граница. При назначаването им бяха 
прилагани критериите за високи професионални и морални ка-
чества, опит в областта на външната политика, лидерски уме-
ния и способност да се отстояват интересите на България. 
Въведена бе практиката за индивидуални срещи на президента с 
всеки един новоназначен посланик в чужбина. 

Привличането на стратегически чуждестранни инвеститори, 
разширяването на съществуващите и намирането на нови паза-
ри за българската продукция, работата с българските общности 
и изграждането на положителен образ на България в чужбина бяха 
очертани от президента като основни приоритети на дипло-
матите ни.
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ДИМИТЪР ЦАНЧЕВ Постоянен представител на Р България към Европейския съюз

ИВАН ПИПЕРКОВ Постоянен представител на Р България при службата на ООН и 
другите международни организации в Женева

СТЕФАН ТАФРОВ Постоянен представител на Република България към ООН в 
Ню Йорк

РАДИ НАЙДЕНОВ Извънреден и пълномощен посланик във Федерална република 
Германия

КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ Извънреден и пълномощен посланик на Република България в 
Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия

ЕЛЕНА ШЕКЕРЛЕТОВА Извънреден и пълномощен посланик на Република България в 
Република Австрия

ДИМИТЪР АРНАУДОВ Извънреден и пълномощен посланик на Република България в 
Република Албания

БОРИС БОРИСОВ Извънреден и пълномощен посланик на Република България в 
Република Йемен

ЕМИЛИЯ КРАЛЕВА Извънреден и пълномощен посланик на Република България в 
Република Гърция

ПЛАМЕН ШУКЮРЛИЕВ Извънреден и пълномощен посланик на Република България в 
Китайската народна република

Извънреден и пълномощен посланик на Република България в 
Корейската народнодемократична република

АЛЕКСАНДЪР ОЛШЕВСКИ Извънреден и пълномощен посланик на Република България в 
Държавата Кувейт

Извънреден и пълномощен посланик на Република България в 
Кралство Бахрейн

Извънреден и пълномощен посланик на Република България в 
Султаната Оман

РУМЕН ПИРОНЧЕВ Извънреден и пълномощен посланик на Република България в 
Ислямска република Пакистан

БОЙКО КОЦЕВ Извънреден и пълномощен посланик на Република България в 
Руската федерация

Извънреден и пълномощен посланик на Република България в 
Република Узбекистан

АНГЕЛ АНГЕЛОВ Извънреден и пълномощен посланик на Република България в 
Босна и Херцеговина

РУМЕН ПЕТРОВ Извънреден и пълномощен посланик на Република България в 
Арабска република Египет

Извънреден и пълномощен посланик на Република България в 
Република Судан

АНГЕЛ ДИМИТРОВ Извънреден и пълномощен посланик на Република България в 
Република Сърбия
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НИКОЛА КОЛЕВ Извънреден и пълномощен посланик на Република България в 
Кралство Нидерландия

ИВАН ПЕТКОВ Извънреден и пълномощен посланик на Република България в 
Република Македония

ВЕСЕЛИН ВЪЛКАНОВ Извънреден и пълномощен посланик на Република България в 
Кралство Белгия

Извънреден и пълномощен посланик на Република България във 
Великото херцогство Люксембург

МАРГАРИТА ГАНЕВА Извънреден и пълномощен посланик на Република България в 
Словашката република

СВЕТЛАН СТОЕВ Извънреден и пълномощен посланик на Република България в 
Кралство Швеция

АЛЕКСАНДЪР ФИЛИПОВ Извънреден и пълномощен посланик на Република България в 
Румъния

МИХАИЛ НИКОЛОВСКИ Извънреден и пълномощен посланик на Република България в 
Тунизийската република 

БИСЕРКА БЕНИШЕВА Извънреден и пълномощен посланик на Република България в 
Унгария

МАКСИМ ГАЙТАНДЖИЕВ Извънреден и пълномощен посланик на Република България в 
Република Аржентина

Извънреден и пълномощен посланик на Република България в 
Република Парагвай

Извънреден и пълномощен посланик на Република България в 
Източна република Уругвай

Извънреден и пълномощен посланик на Република България в 
Многонационалната държава Боливия 

Извънреден и пълномощен посланик на Република България в 
Република Чили

ХРИСТО ГУДЖЕВ Извънреден и пълномощен посланик на Република България в 
Мексиканските съединени щати

Извънреден и пълномощен посланик на Република България в 
Република Никарагуа

Извънреден и пълномощен посланик на Република България в 
Република Хондурас

Извънреден и пълномощен посланик на Република България в Белиз

Извънреден и пълномощен посланик на Република България в 
Република Панама

Извънреден и пълномощен посланик на Република България в 
Република Коста Рика

Извънреден и пълномощен посланик на Република България в 
Република Ел Салвадор

КРАСИМИР МИНЧЕВ Извънреден и пълномощен посланик на Република България в 
Украйна

Международна дейност
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МЕГЛЕНА ПЛУГЧИЕВА Извънреден и пълномощен посланик на Република България в 
Конфедерация Швейцария

Извънреден и пълномощен посланик на Република България в 
Княжество Лихтенщайн

ТАНЯ ДИМИТРОВА Извънреден и пълномощен посланик на Република България в 
Република Хърватия 

ЛЮБОМИР ТОДОРОВ Извънреден и пълномощен посланик на Република България в 
Република Финландия

Извънреден и пълномощен посланик на Република България в 
Република Естония

ПЛАМЕН БОНЧЕВ Извънреден и пълномощен посланик на Република България в 
Република Грузия

ЧАВДАР НИКОЛОВ Извънреден и пълномощен посланик на Република България във 
Федеративна република Бразилия

Извънреден и пълномощен посланик на Република България в 
Република Колумбия

Извънреден и пълномощен посланик на Република България в 
Република Перу

Извънреден и пълномощен посланик на Република България в 
Боливарска република Венесуела

Извънреден и пълномощен посланик на Република България в 
Кооперативна република Гвиана

Извънреден и пълномощен посланик на Република България в 
Република Суринам

КОСТАДИН КОДЖАБАШЕВ Извънреден и пълномощен посланик на Република България в 
Кралство Испания

Извънреден и пълномощен посланик на Република България в 
Княжество Андора

СВЕТЛА СТЕФАНОВА Извънреден и пълномощен посланик на Република България в 
Република Куба

ВАСИЛИЙ ТАКЕВ Извънреден и пълномощен посланик на Република България в 
Република Полша

Извънреден и пълномощен посланик на Република България в 
Република Латвия

Извънреден и пълномощен посланик на Република България в 
Република Литва

ГЕОРГИ КАРАСТАМАТОВ Извънреден и пълномощен посланик на Република България в 
Република Армения

НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ЯНКОВ Извънреден и пълномощен посланик на Република България в 
Ислямска република Афганистан

ВЕНЕЛИН ЛАзАРОВ Извънреден и пълномощен посланик на Република България в 
Либия
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КАТЯ ИЛИЕВА Извънреден и пълномощен посланик на Република България в 
Република Южна Африка

БОРЯНА ИВАНОВА Извънреден и пълномощен посланик на Република България в 
Кралство Мароко

МАЯ ХРИСТОВА Извънреден и пълномощен посланик на Република България в 
Република Азербайджан

СВЕТОСЛАВ СПАСОВ Постоянен представител на Република България при Службата 
на ООН, преговорите и форумите на ОССЕ и международните 
организации във Виена

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ Извънреден и пълномощен посланик на Република България в 
Япония

ПЕТЪР АНДОНОВ Извънреден и пълномощен посланик на Република България в 
Република Корея

ТОДОР СТОЯНОВ Извънреден и пълномощен посланик на Република България в 
Португалската република

Международна дейност
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Приети акредитивни писма

02 феврури 2012 г. Н. Пр. г-н Джонатън Алън, извънреден и пълномощен посланик на 
Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

15 феврури 2012 г. Н. Пр. г-н Елтаиб Абулгазим Фадул Абулгазим, извънреден и пълно-
мощен посланик на Република Судан

15 феврури 2012 г. Н. Пр. г-н Трасивулос Стаматопулос, извънреден и пълномощен 
посланик на Република Гърция

15 феврури 2012 г. Н. Пр. г-н Мохамед бен Али Алнуейми, извънреден и пълномощен 
посланик на Държавата Катар

20 април 2012 г. Н. Пр. г-н Шаул Камиса-Раз, извънреден и пълномощен посланик на 
Държавата Израел

20 април 2012 г. Н. Пр. г-н Мухаммад Джамшед Ифтихар, извънреден и пълномо-
щен посланик на Ислямска република Пакистан

20 април 2012 г. Н. Пр. г-н Бунян Саптомо, извънреден и пълномощен посланик на 
Република Индонезия

20 април 2012 г. Н. Пр. г-жа Мария Елиана Куевас Берналес, извънреден и пълномо-
щен посланик на Република Чили

29 юни 2012 г. Н. Пр. г-н Хосе Луис Тапия Висенте, извънреден и пълномощен 
посланик на Кралство Испания

29 юни 2012 г. Н. Пр. г-н Шпенд Калаба, извънреден и пълномощен посланик на 
Република Косово

29 юни 2012 г. Н. Пр. г-жа Дженифър Поликсени Блумфийлд, извънреден и пълно-
мощен посланик на Австралийския съюз

29 юни 2012 г. Н. Пр. г-жа Вивиан Симон Фок Тейв, извънреден и пълномощен 
посланик на Република Сейшели

29 юни 2012 г. Н. Пр. г-н Педро Мартин Мо Амаро, извънреден и пълномощен 
посланик на Източна република Уругвай

21 септември 2012 г. Н. Пр. г-н Харри Салми, извънреден и пълномощен посланик на 
Република Финландия

21 септември 2012 г. Н. Пр. г-н Марко Контичели, извънреден и пълномощен посланик 
на Италианската република

21 септември 2012 г. Н. Пр. г-н Ле Дък Лиу, извънреден и пълномощен посланик на 
Социалистическа република Виетнам

21 септември 2012 г. Н. Пр. г-жа Аник Ван Калстър, извънреден и пълномощен посланик 
на Кралство Белгия

21 септември 2012 г. Н. Пр. г-н Андраш Клейн, извънреден и пълномощен посланик на 
Република Унгария
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01 октомври 2012 г. Н. Пр. г-жа Марси Рийс, извънреден и пълномощен посланик на 
САЩ

31 октомври 2012 г. Н. Пр. г-н Леван Метревели, извънреден и пълномощен посланик 
на Грузия

31 октомври 2012 г. Н. Пр. г-жа Гюру Вилкьор, извънреден и пълномощен посланик на 
Кралство Норвегия

31 октомври 2012 г. Н. Пр. г-н Такаши Коидзуми, извънреден и пълномощен посланик 
на Япония

31 октомври 2012 г. Н. Пр. г-н Зулфикур Рахман, извънреден и пълномощен посланик на 
Народна република Бангладеш

31 октомври 2012 г. Н. Пр. г-н Аба Тижани, извънреден и пълномощен посланик на 
Федерална република Нигерия

През годината бяха проведени срещи с посланиците на държавите-членки на ЕС и Европейското 
икономическо пространство по време на датското (28 март) и кипърското (19 декември) 
председателство, както и работна среща с посланиците на африканските държави.

Международна дейност

28 март 2012 г.: Среща с посланиците на държавите членки на ЕС и Европейското икономическо пространство
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4.

2.

1.

3.
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Събития в страната
През 2012 г. президентът инициира, даде подкрепа и взе 
участие в множество събития, прояви и чествания в 
страната. Посети редица градове, проведе многобройни 
срещи с представители на местната власт, с бизнеса и 
гражданите. По време на посещението на президента във 
Варна бе отворена първата мобилна приемна за граждани. 
Подкрепата на различни инициативи на местно и регио-
нално ниво са част от приоритетите на президента за 
балансирано развитие на регионите. 

5.
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6.

9.
7.

10.

8.

1. 18 февруари 2012 г., Карлово: тържествена заря по случай 139 години от смъртта на Васил Левски
2. 10 май 2012 г., Пловдив: посещение на президента в дом за медико-социални грижи за деца
3. 15 април 2012 г., София: Президентът присъства на празничната пасхална служба в катедралния храм „Св. Александър Невски“, по случай най-големия християнски празник 
Възкресение Христово – Великден.
4. 13 септември 2012 г., София: Откриване на новата учебна година с лауреатите от международни състезания в областта на науката, изкуствата и спорта
5. 3 март 2012 г., София: издигане на на националния флаг по случай Националния празник
6. 15 октомври 2012 г., Пловдив: Откриване на Осма годишна среща на местните власти
7. 12 октомври 2012 г., София: Консултации с парламентарно представените партии в България по въпроса за референдума
8. 4 май 2012 г., Гоце Делчев: 109-годишнината от смъртта на Гоце Делчев, среща с ученици
9. 1 ноември 2012 г., София: Отбелязване на Деня на народните будители с тържествена церемония по издигане на националния флаг на Република България
10. 30 май 2012 г.: Посещение в Института по органична химия и Института по металознание към БАН
11. 15 декември 2012 г.: Президентът Росен Плевнелиев беше избран за „Политик на годината” за 2012 година в традиционната класация на Дарик радио

11.
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1 февруари 2012 г.

София

Участие на президента в церемония пред мемориала на НДК 
за отдаване на почит към жертвите на т. нар. Народен съд.

18 - 19 февруари 2012 г. 

Карлово, София

Участие на президента на тържествена заря в Карлово и София по 
случай 139 години от смъртта на Васил Левски. 

24 февруари 2012 г.

Банско

10 март 2012 г.

Президентът откри стартовете от Световната купа по ски 
алпийски дисциплини (жени) в Банско.

Президентът участва в третото ски-състезание за дипломати.

2 март 2012 г.

София

Лекция на президента в СУ „Св. Климент Охридски” на тема: 
„Българската национална идентичност”. 

3 март 2012 г.

София

Заря-проверка по случай националния празник на България. 
Участие на президента на пл. „Народно събрание“. 

19 март 2012 г.

София

Президентът даде старт на единадесетото издание на инициа-
тивата „Мениджър за един ден“ и посрещна младите мениджъри 
в кабинета си.

27 март 2012 г.

София

Президентът присъства на церемония по връчването на нацио-
налните награди за сценично изкуство „Икар“ за 2012 г.

15 април 2012 г.

София

Президентът присъства на празничната пасхална служба в кате-
дралния храм „Св. Александър Невски“ по случай най-големия христи-
янски празник Възкресение Христово - Великден.

1 май 2012 г. 

Панагюрище

Митинг-заря по случай 136-ата годишнина от Априлското 
въстание.

Събития в страната

Президент
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4 май 2012 г.

Благоевград, с. Рибново, 
гр. Гоце Делчев

Посещение на президента в Югозападна България - лекция на пре-
зидента в Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград. 
Посещение в Рибново. Посещение в гр. Гоце Делчев по случай 109 
години от смъртта на Гоце Делчев. 

10 май 2012 г.

Пловдив

Визита на президента в Пловдив и посещение на Дом за медико-со-
циални грижи за деца и Многопрофилна болница за активно лечение 
- родилно отделение; 

По време на посещението бяха обсъждани въпроси по изпълнени-
ето на Националната стратегия за деинституционализация на 
децата от домовете за медико-социални грижи - предизвикател-
ства и постигнати успехи, превенцията на изоставянето на но-
вородени деца, както и изпълнението на пилотния за страната 
ни и Европа проект в тази посока, финансиран със средства от 
три оперативни програми, доброто сътрудничество между бол-
ниците и социалните институции при осъществяването на пре-
вантивна комуникация със семействата, при които има риск да 
изоставят децата си.

23 май 2012 г.

София

Прием по случай 24 май - Ден на българската просвета и култура и 
на славянската писменост. 

30 май 2012 г.

София

Президентът посети Геофизичния институт на БАН. В ситу-
ационния център на института държавният глава беше запознат 
с актуалната сеизмична обстановка в страната след земетресени-
ето от 22 май с магнитуд 5.8 по Рихтер.

1 юни 2012 г.

Враца

Участие на президента в традиционната тържествена заря-про-
верка във Враца в памет на Христо Ботев и загиналите за свобо-
дата на България.

8 юни 2012 г.

София

Младежки бизнес форум „Изгряващи звезди“, организиран от 
„Джуниър Ачийвмънт“ България. Целта на форума е стимулиране на 
предприемачески и иновативен дух сред младите българи. 

26 юни 2012 г.

София

Лекция на президента в УНСС на тема: „Предпоставки и перспек-
тиви за устойчив икономически растеж в България и Европа“.

27 юни 2012 г. 

София

В Администрацията на президента се проведе кръгла маса на 
тема: „Изборният процес: проблеми и решения”. Кръглата маса е 
организирана по инициатива на президента, като целта е провеж-
дане на публичен дебат и намиране на консенсус по въпросите на 
изборния процес в страната. На кръглата маса участваха ангажи-
раните с изборния процес държавни институции, представители 
на парламентарно представените политически сили, експерти и 
институти за анализи и изследвания на изборния процес.
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Събития в страната

12 - 13 юли 2012 г.

Варна

Президентът посети съдиите в Окръжен съд - Варна.
Среща с ученици, спечелили проект на НАСА.
Президентът посети мобилната приемна на президентската ин-
ституция във Варна и се срещна с граждани.

14 - 16 юли 2012 г.

Посещение на президента в Североизточна България: 
Велики Преслав, Плиска и Добрич.

14 август 2012 г. 

Шипка

Президентът откри поредицата от прояви, свързани с Шипчен-
ската епопея - вдигане на националното знаме, запалване на вечния 
огън на върха и др. 

6 септември 2012 г.

Пловдив

Заря проверка по случай Съединението. Участие на президента.

7 септември 2012 г.

Чипровци

Президентът участва в тържествата в Чипровци по случай 400 
години от рождението на Петър Парчевич. Посещение в училище-
то и среща с представители на изкуството на тъкане на чипров-
ски килими. 

9 септември 2012 г. 

София

Президентът даде старт на 62-рата международна колоездачна 
обиколка на Р България, на която той е патрон.

13 септември 2012 г.

София 

Президентът откри петото издание на инициативата „Кариера 
в България: защо не?”, което се провежда под патронажа на дър-
жавния глава. Кариерният форум е за българи с образование и опит, 
придобити в чужбина. Сред целите на ежегодното събитие са кон-
тактите на младите хора с водещи представители на бизнеса у 
нас, възможностите за кариерно развитие и за започване на бизнес 
в България.

13 септември 2012 г. 

София

Участие на президента в откриването на новата учебна година с 
лауреатите от международни състезания в областта на науката, 
изкуствата и спорта.

14 септември 2012 г. 

София

Среща на президента на Р България г-н Росен Плевнелиев с българ-
ските параолимпийци от XXX Олимпийски игри в Лондон.

1 октомври 2012 г.

София

Посещение на президента в Техническия университет в София по 
повод откриването на новата академична година.

26 октомври 2012 г.

София

Президентът Росен Плевнелиев и генералният секретар на 
ЮНЕСКО Ирина Бокова откриват в НДК изложба „Културното на-
следство на България - минало, настояще и бъдеще”.
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11 октомври 2012 г.

София

Посещение на президента в Института по органична химия с 
Център по фитохимия и Института по металознание, техноло-
гии и съоръжения с Център по хидроаеродинамика към БАН.

12 октомври 2012 г.

София

По инициатива на президента се проведоха консултации с парла-
ментарно представените политически партии, с цел намиране 
на консенсус по формулировката на въпроса за референдума за яд-
рената енергетика и строежа на нова атомна електроцентрала. 

15 октомври 2012 г. 

Пловдив

Откриване на Осма годишна среща на местните власти.

25 октомври 2012 г. 

София

Прием на президента за участниците в годишната конференция 
на Eurochild 2012 г. в София на тема: „Подобряване на правата на 
децата в алтернативна грижа в Европа“, организирана със съдей-
ствието на Националната мрежа за децата.

29 октомври 2012 г.

София

Присъствие на президента на светата литургия в катедралния 
храм „Св. Александър Невски” по случай 100-годишнината на храма 
и деветдесет и осмия рожден ден на Н. Св. българския патриарх 
Максим.

31 октомври 2012 г.

София

Връчване на националния флаг на XXI национална антарктическа 
експедиция.

1 ноември 2012 г.

София

Отбелязване на Деня на народните будители с тържествена цере-
мония по издигане на националния флаг на Република България.

10 ноември 2012 г.

Банско

Президентът участва в заключителните тържества в Банско, 
посветени на общонародното честване на 290 години от рож-
дението на Паисий Хилендарски и 250 години от написването на 
„История славянобългарска”. 

12 ноември 2012 г.

София

Под патронажа на президента Плевнелиев се проведе конфе-
ренцията „Бизнес етиката: основен принцип за устойчива биз-
нес среда“, организирана от Американската търговска камара, 
Българо-германската индустриално-търговска камара и австрий-
ски търговски представители. Президентът откри първия панел 
от конференцията под наслов “Етичното лидерство: в най-добра 
служба на обществото“. В речта си той отправи послание към 
публичните институции и бизнеса за насърчаването на споделени 
принципи на прозрачност, отговорно партньорство и доверие в 
името на развитието на устойчива бизнес среда, която да носи 
полза на всички страни от обществено-икономическия живот.
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Събития в страната

15 ноември 2012 г.

София

Президентът Росен Плевнелиев беше домакин на церемонията по 
връчване на наградата „Най-голям корпоративен дарител” 2012 г. и 
връчи наградата в категорията „Най-щедър дарител” на компани-
ята „Глобул“. Във встъпителното си слово президентът отбеляза, 
че корпоративното дарителство у нас става все по-популярно, а 
бизнесът показва все по-голяма ангажираност в социалната сфера, 
здравеопазването и образованието. Според него, въпреки кризата, 
българите показват, че винаги има място за солидарност и готов-
ност да се подаде ръка на хора, които имат нужда от подкрепа.

21 ноември 2012 г. 

София

Откриване от президента на регионална конференция на УНИЦЕФ,  
на която той е патрон.

26 ноември 2012 г.

София

Президентът откри първата седмица на информационните 
технологии (IT week) в Техническия университет в София. Среща 
на фирмите от ІТ бранша с представители на научните среди, 
студенти, представители на държавната администрация, обмен 
на идеи, демонстрация на: постижения на научно-развойната дей-
ност; възможностите на лабораториите на ТУ София; квалифика-
цията и потенциала на младите научни работници и студентите 
от университета.

6 декември 2012 г.

гр. Раковски

Президентът посети католическата църква „Пресвето сърце 
Исусово“ в града.

8 декември 2012 г.

София

По случай празника на еврейската общност Ханука президентът 
посети Софийската синагога и участва в тържественото запалва-
не на свещта за празника на светлината. 

12 декември 2012 г.

София

Президентът посети Синодалната палата и се срещна с членове-
те на Светия Синод на Българската православна църква.

17 декември 2012 г.

София

Президентът посети Главното мюфтийство, където се срещна 
с главния мюфтия Мустафа Хаджи. Срещата е част от редовния 
диалог на държавния глава с представителите на различните веро-
изповедания в България.
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1.

1. 15 юли 2012 г., Варна: Вицепрезидентът Маргарита Попова на XXV Международен балетен конкурс
2. 22 юни 2012 г., Кюстендил: Празник на черешата
3. 6 юни 2012 г.: Вицепрезидентът Маргарита Попова открива еко пътека край Бяла река
4. 7 юни 2012 г., Трявна: Вицепрезидентът Маргарита Попова открива Осмото издание на националните Славейкови празници
5. 16 април 2012 г., Панагюрище: Вицепрезидентът Маргарита Попова прерязва лентата пред новоизградения трезор на Историческия музей

3. 4. 5.
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Вицепрезидент

През първата година от мандата си вицепрезидентът 
Маргарита Попова посети като специално поканен гост редица 
български градове и общини. Навсякъде вицепрезидентът про-
веде срещи с кметовете на общините, с областните управи-
тели и с председателите на общинските съвети по въпроси и 
проблеми на населеното място и региона. Маргарита Попова 
взе участие в паметни тържества, фестивали, конференции 
и дискусии, спортни и детски празници в градовете Ловеч, 
Велико Търново, Априлци, Габрово, Трявна, Елена, Варна, Пловдив, 
Хисаря, Панагюрище, Калофер, Пазарджик, Благоевград, Дупница, 
Кюстендил, Кръстава. 

2.

Събития в страната
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3 март 2012 г.
Вицепрезидентът взе участие в тържествата на връх Шипка 
по случай Освобождението на България.

16 април 2012 г.
Панагюрище

Вицепрезидентът Маргарита Попова преряза лентата пред 
новоизградения трезор на Историческия музей в Панагюрище, 
където 63 години след откриването му за първи път 
Панагюрското златно съкровище се връща на „родна земя” за 
един месец.

9 май 2012 г.
Априлци

Вицепрезидентът Маргарита Попова присъства в град 
Априлци на тържествата по повод 136-ата годишнина от 
Априлското новоселско въстание и годишнината от канони-
зацията на монахините от девическия манастир „Св. Троица“. 
Поканата идва от кмета на града Бенко Вълев.

6 юни 2012 г.
Калофер

Вицепрезидентът бе поканена в Калофер за отбелязване на 
20-годишнината на европейската програма „Натура 2000” и 
откриването на екопътека край Бяла река, изградена с евро-
пейски средства. Заедно с министъра на околната среда и 
гостуващия генерален директор от ЕК, Маргарита Попова 
откри и премина по екопътеката, по-късно гостува на една 
от най-старите розоварни в България - в село Търничене, и 
разговаря за проблемите на производителите на българско-
то розово масло. 

7 юни 2012 г.
Трявна

Вицепрезидентът Маргарита Попова откри осмото издание 
на националните Славейкови празници, срещна се с кмета на 
Трявна и с областния управител на Габрово и бе специален 
гост на тържествения спектакъл на Северняшкия ансамбъл.

19 юни 2012 г.

София
Вицепрезидентът присъства на празничната света литур-
гия в храм-паметника „Св. Александър Невски”, отслужена 
от Негово Високопреосвещенство сливенския митропо-
лит Йоаникий. Богослужението, извършено на датата на 
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църковния празник на канонизирания като светец Паисий 
Хилендарски, постави и началото на националните чествания 
на 250-годишнината на „История славянобългарска“ и 290-го-
дишнината от рождението на създателя й. Честванията в 
цялата страна се провеждат под патронажа на президент-
ската институция. Огласено бе „Патриаршеско и Синодално 
послание по повод празника на преп. Паисий Хилендарски, 
250-годишнината от написването на „История славянобъл-
гарска“ и 50-годишнината от канонизацията му за светец на 
Българската православна църква“. Вицепрезидентът, пред-
ставителите на духовенството и миряни се отправиха в 
литийно шествие към паметника на Паисий Хилендарски, къ-
дето архиереите на БПЦ отслужиха молебен и занапред преп. 
Паисий да продължава да закриля българския народ и да го 
вдъхновява за духовно възраждане. В словото си пред присъе-
динилите се към литийното шествие вицепрезидентът г-жа 
Попова изтъкна историческата роля на Паисий Хилендарски 
и монашеството за просвещението, съхранението ни като 
нация и духовното израстване на българския народ. В голе-
мия салон на БАН вицепрезиеднтът откри тържественото 
общонародно честване и така постави началото на много-
бройни прояви в цялата страна, свързани с делото на великия 
българин Паисий.

22 юни 2012 г.
Кюстендил

Вицепрезидентът Маргарита Попова откри традиционния 
Празник на черешата. По време на работните срещи с кмета 
и областния управител вицепрезидентът заяви подкрепата 
си за изграждането на новата част на галерията на Владимир 
Димитров - Майстора и за усвояването на сградата на бив-
шия тютюнев склад, паметник на културата, за нуждите на 
Историческия музей.

 15 юли 2012 г.
Варна (Патронаж)

Вицепрезидентът М. Попова откри XXV Международен бале-
тен конкурс във Варна, на който бе и патрон. Тя се появи на 
сцената в шпалир от малки балерини и заедно с председателя 
на Фондация „Международен балетен конкурс-Варна“ Димитър 
Димитров, Члена на съвета на учредителите на фондацията 
Жил Фукс, Председателя на международното жури професор 
Петър Луканов и кмета на Варна Кирил Йорданов даде нача-
лото на т-нар. балетна олимпиада, основана от доцент Емил 
Димитров през 1964 година. Знамето на балетната олимпи-
ада издигна Хъ Таий от Китай, а огъня запали Елени Марку от 
Гърция. 

Събития в страната, вицепрезидент
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21 август 2012 г.
Посещение на 

вицепрезидента 
в с. Кръстава

Вицепрезидентът Маргарита Попова бе гост на тържество-
то за мюсюлманския религиозен празник Рамазан Байрам в село 
Кръстава, община Велинград, по покана на кмета Мустафа 
Еюпов. Маргарита Попова поздрави жителите на селото с 
празника - деветия месец на лунната година, и отправи към 
всички пожелание да бъдат приети постите и молитвите 
им за светлия за мюсюлманите празник, здраве за близките и 
мир за семействата им.

26 август 2012 г.
Албена

По покана на националните студентски съвети вицепрези-
дентът Маргарита Попова бе гост-лектор в рамките на 
летния университет в курорта Албена, където предста-
ви функциите и мисията на президентската институция. 
Попова отговори на въпросите на пълната зала със сту-
денти от УНСС, НБУ, медицинските университети в София, 
Пловдив и Варна, ХТИ, ТУ, Стопанската академия в Свищов, 
Пловдивския и Тракийския университет. „Властите са разделе-
ни, но не парцелирани. По конституция те са обречени на вза-
имодействие, от което зависи напредъкът. Ако се стремим 
към пълноценна демокрация, трябва да осигурим възможност 
и на българите зад граница да участват в правенето на дър-
жавните политики”, заяви вицепрезидентът.

 31 август 2012 г.
Созопол

Вицепрезидентът Маргарита Попова откри в Созопол праз-
ниците на изкуствата „Аполония 2012“. На среща с област-
ния управител на Бургас Константин Гребенаров, кмета на 
Созопол Панайот Рейзи и председателя на Общинския съвет 
Красимира Германова бяха обсъдени проблемите на града и 
областта.

17 септември 2012 г.
Хисаря и Ловеч

Вицепрезидентът откри учебната година в СОУ „Христо 
Смирненски“ в Хисаря и в езиковата гимназия „Екзарх Йосиф 
Първи“ в Ловеч. Вицепрезидентът бе посочен в предварител-
на анкета сред учениците от Ловешката немска гимназия 
като най-предпочитан гост за откриването на учебната 
година. Маргарита Попова преряза лентата на новопостро-
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ената театрална сцена в двора на гимназията, направи пър-
ва копка на новия физкултурен салон и обяви, че Ловешката 
гимназия е избрана за пилотния проект „Часове по демокра-
ция“ по нейна идея и на министър-председателя на Рейнладн-
Пфалц Курт Бек.

28 септември 2012 г.
Пловдив

Вицепрезидентът М. Попова, заедно с кмета на Пловдив 
Иван Тотев и областния управител Здравко Димитров, 
откри Първата национална конференция на учителите по 
православна религия „Духовно-нравствено възпитание на уча-
щата се младеж в съвременна България”. На конференцията 
присъстваха над 200 учители по религия от цялата стра-
на, представители на Светия синод и духовници от Русия, 
Гърция и Румъния. 

Тридневният форум продължи с представяне на добри прак-
тики от задължителната училищна подготовка по религия в 
някои европейски държави. Дискутира се и необходимостта 
от промяна в статута на предмета „Религия“ от свободно 
в задължително избираем и бе изготвена декларация по те-
мата до държавните институции.

20 септември 2012 г.
Благоеград

Вицепрезидентът откри международната научна сесия в 
ЮЗУ „Н. Рилски“ в Благоевград, посветена на 250-годишнина-
та от създаване на „История славянобългарска“ и 290 години 
от рождението на Паисий Хилендарски.

12 - 14 октомври 2012 г.
София (Патронаж)

Вицепрезидентът пое патронажа на Първия фестивал за 
училищата по изкуствата в столицата „Изкуство от утре”. 
Участници са Националното музикално училище, Национално-
то училище за танцово изкуство, Националното училище за 
изящни изкуства, Националната гимназия за приложни изку-
ства, Националната професионална гимназия по полиграфия 
и фотография, Националната гимназия за древни езици и кул-
тури и др. По идея на вицепрезидента М. Попова в експо-
зициите на фестивала бяха включени картини на деца от 
гимназията в Босилеград - Сърбия. Фестивалът се реализира 
в подкрепа на кандидатурата на София за Европейска столи-
ца на културата 2019 г.

Събития в страната, вицепрезидент
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2 ноември 2012 г.
Пловдив

Вицепрезидентът откри научната конференция в Пловдивския 
университет „Паисий Хилендарски“, посветена на 250-годиш-
нината от създаване на „История славянобългарска“ и 290 го-
дини от рождението на Паисий Хилендарски.

20 ноември 2012 г.
София (Патронаж)

В големия салон на БАН вицепрезидентът Маргарита Попова 
откри тържественото събрание по повод 150-годишни-
ната от рождението на проф. Иван Д. Шишманов и така 
даде началото на петото издание на научната конференция 
„Шишманови четения“, която е част от програмата на на-
ционалното честване на юбилейната годишнина.

На 22 октомври 2012 вицепрезидентът Маргарита Попова 
прие официално да бъде патрон на националните чества-
ния на 150-годишнината от рождението на проф. Иван Д. 
Шишманов в присъствието на организационния комитет за 
отбелязване на годишнината. 

Проф. Иван Д. Шишманов е голям български учен, създател на  
българската хуманитарна наука, министър на просвещение-
то. Той учредява или съдейства на едни от най-значимите 
български културни институции – Висшето училище (днес 
Софийския университет „Св. Кл. Охридски”), Народния теа-
тър, Музикалното училище, Художественото училище. Проф. 
Шишманов е създател и на модерна образователна програма 
в българските училища, радетел за модернизирането на бъл-
гарските читалища.

28 - 29 ноември 2012 г.
София

Конференции по въпросите на помилването

През 2012 г. под егидата на вицепрезидента се проведоха 
първи по рода си публични научни обсъждания на полити-
ката по помилване и свързани с нея политики: кръгла маса 
,,Помилването: между социалните митове и правната ре-
алност“ (11 юли) и българско-германска научна конференция 
,,Помилването – репресия и хуманност в съвременните нака-
зателни политики“ (28-29 ноември). Представени бяха основ-
ните изводи от мащабни сравнителноправни и криминоло-
гични изследвания, анализи на практиката по помилването и 
проучвания на съдебната практика по прилагането на тежки-
те наказания и на механизмите за облекчаване на наказател-
ната отговорност. Първият форум очерта нови стандарти 
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в българската практика по помилването, които вторият 
форум постави в контекста на дебата за единна европейска 
наказателна политика. Българско-германската конференция 
потвърди значението на помилването и практиката върху 
него като показател за развитието на неоконституциона-
лизма и на наказателноправните системи в европейските 
държави, което намира специфично приложение при тежките 
наказания. Вицепрезидентът се обяви за отпадане на наказа-
нието доживотен затвор без право на замяна от системата 
на наказанията в българския Наказателен кодекс.

Събития в страната, вицепрезидент
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1.

2.

1. 18-19 февруари 2012 г., София: Участие на президента на тържествена заря по случай 139 години от смъртта на Васил Левски

2. 2 март 2012 г., София: Лекция на президента в СУ „Св. Климент Охридски” на тема: „Българската национална идентичност”

3. 10 март 2012 г., Банско: Президентът участва в третото ски състезание за дипломати

4. 24 февруари 2012 г., Банско: Президентът откри стартовете от Световната купа по ски алпийски дисциплини (жени) 

5. 19 март 2012 г., София: Президентът даде старт на  единадесетото издание на инициативата «Мениджър за един ден» и посрещна младите мениджъри в кабинета си

6. 27 март 2012 г., София: Президентът присъства на церемония по връчването на Националните награди за сценично изкуство ИКАР за 2012 г.

7. 20 април 2012 г., София: Президентът присъства на тържественото честване на 100- годишнината от създаването на Военна академия „Г. С. Раковски”

8. 01 май 2012 г., Панагюрище: Посещение на президента по случай 136-ата годишнина от Априлското въстание

9. 4 май 2012 г., с. Рибново: Посещение на президента

10. 30 май 2012 г., София: Президентът посети Геофизичния институт на БАН

3.

4. 5.

6. 7.

8. 9.
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11. 1 юни 2012 г., Враца: Участие на президента в традиционната тържествена заря-проверка в памет на Ботев и загиналите за свободата на България

12. 14-16 юли 2012 г., Велики Преслав: Посещения на президента в Североизточна България

13. 14 август 2012 г., Шипка: Президентът открива поредицата от прояви, свързани с Шипченската епопея - вдигане на Националното знаме, запалване на Вечния огън на върха

14. 7 септември 2012 г., Чипровци: Президентът участва в тържествата по случай 400 години от рождението на Петър Парчевич. Посещение в училището и среща с 
представители на изкуството на тъкане на чипровски килими

15. 9 септември 2012 г., София: Президентът дава старт на 62-та международна колоездачна обиколка на България, на която той е патрон

16. 14 септември 2012 г., София: Среща с българските параолимпийци от XIV летни параолимпийски игри в Лондон

17. 25 октомври 2012 г., София: Прием на президента за участниците в годишната конференция на Eurochild

18. 31 октомври 2012 г., София: Връчване на националния флаг на 21 Национална антарктическа експедиция

10. 14.

11.

12.

13.

15.

16.

17.

18.

Събития в страната
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1. 10 ноември 2012 г., Банско: Президентът участва в заключителните тържества, посветени на общонародното честване на 290 години от рождението на Паисий Хилендарски 
и 250 години от написването на „История славянобългарска”.

2. 21 ноември 2012 г., София: Откриване на регионална конференция на УНИЦЕФ

3. 6 декември 2012 г., гр. Раковски: Президентът посети католическата църква „Пресвето сърце Исусово“

4. 12 декември 2012 г., София: Президентът посети Синодалната палата и се срещна с членовете на Св. Синод на Българската православна църква

5. 6. 17 декември 2012 г., София: Президентът посети Главното мюфтийсто 

6. 8 декември 2012 г., София: Президентът посети Софийската синагога по случай празника на еврейската общност Ханука.

7. 25 декември 2012 г., София: Десетото издание на благотворителната кампания „Българската Коледа”, с президента Желев на концерта в Народния театър „Иван Вазов”

8. 15 ноември 2012 г.: Клетвена церемония на новоизбраните членове на Конституционния съд

1.

2.
3.

6.

4.

7.

5.

8.
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Вето 
Върнати от президента 
закони за ново обсъждане 
от Народното събрание
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УКАЗ № 231 ОТ 14.06.2012 г..

Обн. ДВ бр. 46 от 19 юни 2012 г.

ЗА ВРЪЩАНЕ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ В 

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗАКОНА ЗА 

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 

ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ
На основание чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Връщам за ново обсъждане в Народното събрание Закона за 
изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, приет 
от ХLI Народно събрание на 7 юни 2012 г.

Издаден в София на 14 юни 2012 г.

Подпечатан с държавния печат.

МОТИВИ 

за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на раз-
поредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за 
съдебната власт, приет от Народното събрание на 7 юни 
2012 г.

Уважаеми дами и господа народни представители,

Приетият на 7 юни 2012 г. Закон за изменение и допълнение 
на Закона за съдебната власт представлява стъпка напред в 
процеса за продължаване на реформата в съдебната власт. 
С него се въвеждат нови правила за номиниране и избор на 
членовете на Висшия съдебен съвет от Народното събрание 
и от органите на съдебната власт, които да гарантират 
публичността на кандидатурите. С идеята за прозрачност 
и обществен достъп до кандидатурите са и правилата, по 
които Народното събрание трябва да избере главен инспек-
тор и инспектори.

Президент на
Република България
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Вето

За първи път в българското законодателство се предвижда ред, по който пред национални-
те органи да се търсят обезщетения срещу нарушаване правото на разглеждане и решаване 
на делото в разумен срок като част от правата по чл. 6, пар. 1 от Конвенцията за защита 
на правата на човека и основните свободи. Заложената идея е да се установи бърз и ефек-
тивен национален механизъм, по който да бъдат компенсирани лицата, чието право е било 
засегнато от продължителност на едно съдебно или досъдебно производство извън разумния 
за него срок. Като първа по рода си уредба, тя е съпроводена с въпроси и неясноти, които 
лесно могат да бъдат преодолени до влизането й в сила от 1 октомври 2012 г. Следва да се 
подчертае и превантивното значение, което ще имат мерките за отстраняване на причи-
ните за нарушенията на правото за разглеждане и решаване на делото в разумен срок. От 
конкретните действия на главния инспектор и на Висшия съдебен съвет ще зависи и как ще 
се предотвратяват нарушения. Приветствам публичния достъп до информацията за причи-
ните за нарушенията и мерките за тяхното отстраняване.

Наред със стъпките в положителна посока, не мога да остана безучастен към някои разпо-
редби от приетия закон, които предизвикаха остри обществени реакции и поставиха вклю-
чително въпроса доколко съответстват на основния ни закон. По-конкретно имам предвид 
§ 12 (относно чл. 28, ал. 1) и § 16. С промените в чл. 28, ал. 1 се предвижда, че след изтичане на 
мандата „изборният член на Висшия съдебен съвет се назначава на длъжност съдия, прокурор 
или следовател, с една степен по-висока от заеманата преди избора, или по негово искане 
се възстановява на заеманата преди избора длъжност“. В § 16 (относно новата редакция на 
чл. 50) се предвижда назначаване на длъжност с една степен по-висока от заеманата преди 
избора или по искане на лицето възстановяване на заеманата преди избора длъжност, след 
като изтече мандатът му като главен инспектор и инспектор.

Подкрепям необходимостта да се търсят механизми, както това е сторено с внесения зако-
нопроект на Министерския съвет и мотивите към него, които да позволят „привличане на 
изтъкнати магистрати, притежаващи висок професионализъм и мотивирани да участват 
качествено и пълноценно в осъществяване на съдебната реформа“. Споделям разбирането на 
вносителя, че за лицата, заемащи мандатни длъжности, не е предвидена възможност за атес-
тиране за срока на мандата и че това би довело до лишаване от възможността за кариерно 
развитие на магистрата. 

Не приемам обаче постигнатите окончателни разрешения в § 12 и § 16 от приетия закон, 
като намирам, че пораждат съмнения за несъответствие с конституцията. Те допускат 
при изтичане на мандата на изборен член на Висшия съдебен съвет, главен инспектор и 
инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет автоматично да се заема по-висока 
длъжност от заеманата преди избора. Смятам, че това може да се определи като намеса в 
дейността на съдебната власт от страна на законодателната, тъй като по чл. 129, ал. 1 и 
чл. 130, ал. 6, т. 1 от конституцията единствено Висшият съдебен съвет е компетентен да 
назначава, повишава, понижава, премества и освобождава от длъжност съдиите, прокурори-
те и следователите. Законът на практика постига ефекта на повишаване, което зависи от 
волята на законодателя и може да не се осъществи само по волята на лицето, за което се 
отнася. При всички положения въпросът се изключва от преценката на следващия състав на 
Висшия съдебен съвет, каквато би трябвало да бъде при изтичане на мандата на предишния. 
„Основополагащ принцип е, че съдебната власт е независима - чл. 117, ал. 2 от конституция-
та. Една от гаранциите за тази независимост е правото й сама да назначава, понижава, 
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премества и освобождава от длъжност съдиите, прокурорите и следователите - чл. 131 от 
конституцията. За тази цел е създаден специфичен съдебен орган с точно определени ад-
министративни и организационни правомощия. Това е Висшият съдебен съвет - чл. 130 от 
Конституцията“ (из мотивите на Решение № 8 от 15.09.1994 г. по к.д. № 9 от 1994 г., обн., 
ДВ, бр. 78 от 27.09.1994 г.).

Съвременната правова държава допуска по изключение привилегии, когато това е общест-
вено-необходимо и социално-оправдано, както посочва Конституционният съд в мотивите 
към Решение № 14 от 10 ноември 1992 г. (обн., ДВ, бр. 93 от 17.11.1992 г.). С приетите § 12 и § 
16 се установява привилегия за кариерно израстване на изборните членове на Висшия съдебен 
съвет, заемали магистратски длъжности преди избора, на главния инспектор и на инспекто-
рите в Инспектората към Висшия съдебен съвет. 

Не приемам, че въведените с § 12 и § 16 привилегии за настоящите изборни членове на Висшия 
съдебен съвет, за главния инспектор и за инспекторите в Инспектората към Висшия съдебен 
съвет отговарят на обществената необходимост и на социалните очаквания. 

Допълнителен аргумент е и възможността да бъдат назначени на длъжност съдия, прокурор 
или следовател с една степен по-висока от заеманата преди избора да бъде приложима само 
за тези членове на Висшия съдебен съвет, които преди назначаването им са били магистра-
ти. За избирането в състава на Висшия съдебен съвет обаче конституцията не поставя из-
искване всички те да са съдии, прокурори или следователи, а юристи с високи професионални 
и нравствени качества, които имат най-малко петнадесетгодишен юридически стаж (чл. 
130, ал. 2). Следователно дори по отношение на състава на Висшия съдебен съвет правилото 
на § 12 от приетия закон ще се приложи нееднакво.

Така приетата редакция на § 16 създава впечатлението, че от привилегията могат да се 
възползват главният инспектор и всички инспектори. Но на практика нормата създава при-
вилегия единствено за лицата, заемали магистратска длъжност преди това. 

По този начин с § 12 и § 16 се поставя знак на неравенство между юристи по тесен профи-
лиран белег на юридическата професия, което не съответства на чл. 6, ал. 2 от конститу-
цията (Решение № 9 от 30.09.1994 г. по к.д. № 11 от 1994 г., обн., ДВ, бр. 87 от 25.10.1994 г.). 

Уважаеми дами и господа народни представители,

Като се ръководя от горните мотиви, на основание чл. 101, ал. 1 от Конституцията на 
Република България връщам § 12 (относно чл. 28, ал. 1) и § 16 от Закона за изменение и допъл-
нение на Закона за съдебната власт за ново обсъждане от Народното събрание.

Президент на
Република България
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Вето

 

УКАЗ № 234 ОТ 16.06.2012 г.

Обн. ДВ Бр. 47 от 22 юни 2012 г.

ЗА ВРЪЩАНЕ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ В 

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗАКОНА ЗА 

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 

ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ
На основание чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Връщам за ново обсъждане в Народното събрание Закона за 
изменение и допълнение на Закона за горите, приет от ХLI 
Народно събрание на 13 юни 2012 г.

Издаден в София на 16 юни 2012 г.

Подпечатан с държавния печат.

МОТИВИ

за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на 
Закона за изменение и допълнение на Закона за горите, приет 
от Народното събрание на 13 юни 2012 г.

Уважаеми дами и господа народни представители,

Приетият на 13 юни 2012 г. Закон за изменение и допълнение 
на Закона за горите, от една страна, има за цел да насърчи 
развитието на регионите, туризма и спорта, да улесни из-
пълнението на мерки за защита от вредното въздействие 
на реките за предотвратяване на природни бедствия. От 
друга страна обаче законът създава основателни съмнения 
за несъответствие с основните начала на конституцията 
и правата на гражданите, за противоречие с правото на 
Европейския съюз и за небалансирани решения, които ще ни 
изправят пред непоправими последици за околната среда. 
Опазването, защитата и подобряването на качеството на 
природата и горските ресурси не е само национална цел, а и 
общоевропейска.

Като държавен глава нееднократно съм се обявявал за правила, 
които създават благоприятна и предвидима среда за иконо-
мическо развитие и водят до изграждане на модерна инфра-
структура. Трябва да се осигури потенциал на планинските 
райони да се развиват наравно с другите. Туризмът, и в част-
ност зимният туризъм, е една от малкото възможности за 
хората от тези райони да имат препитание и да остават 
по родните си места. Българската природа дава уникалния 
шанс на страната ни да се превърне в център на ски-туризма 
в региона, който не бива да се пропилява.
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Тези цели могат да бъдат постигнати със законодателни решения, които да осигурят за-
щитата на околната среда, поддържането и разнообразието на живата природа (чл. 15 от 
конституцията), опазването на земята и използването й за земеделски цели (чл. 21 от кон-
ституцията). Не на последно място, трябва да се гарантира правото на гражданите на 
здравословна и благоприятна околна среда, признато с чл. 55 от Конституцията на Република 
България. Това е отговорност не само пред гражданите и обществото сега, но и пред идни-
те поколения.

Реакцията на българските граждани срещу част от разпоредбите на приетия закон показва, 
че в българското общество не е постигнато съгласие относно правилата за ползването, 
стопанисването и упражняването на правото на собственост върху земеделски земи и гори. 
Тази реакция е оправдана, като се има предвид дефицитът на диалог, при който протече 
неговото приемане. Налагането на едностранни решения няма да кумулира доверие, нито 
да доведе до целените със закона резултати. Без активното участие на гражданското об-
щество не е оправдано да се приемат правила, които засягат дългосрочно националните 
богатства на Република България.

Конституцията ми дава право да върна закон за ново обсъждане и в този случай използвам 
правото си и оспорвам закона по принцип. Смятам, че трябва изцяло да се преосмислят 
направените промени и ветото ще даде възможност да се постигне разбирателство по 
тези толкова важни национални въпроси. Надявам се повторното обсъждане на закона да се 
осъществи в условията на активен диалог между държавните органи, органите на местното 
самоуправление, гражданското общество и бизнеса. Това е в основата на съгласието да се 
развиват зимните спортове и регионите, но едновременно с това да се опазва и възпроиз-
вежда околната среда. Приетият Закон за изменение и допълнение на Закона за горите не 
дава гаранции, че е постигнато най-доброто съчетание. 

Уважаеми дами и господа народни представители,

Като се ръководя от горните мотиви, на основание чл. 101, ал. 1 от Конституцията на 
Република България връщам Закона за изменение и допълнение на Закона за горите за ново 
обсъждане от Народното събрание.
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УКАЗ № 422 ОТ 12. 12. 2012 г.

Обн. ДВ бр. 99 от 14 декември 2012 г.

ЗА ВРЪЩАНЕ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ В 

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА ЗАКОНА ЗА 

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 

ЗАКОНА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ
На основание чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Връщам за ново обсъждане в Народното събрание Закона за 
изменение и допълнение на Закона за насърчаване на инвести-
циите, приет от ХLІ Народно събрание на 29 ноември 2012 г.

Издаден в София на 12 декември 2012 г.

Подпечатан с държавния печат.

МОТИВИ

за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на раз-
поредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за на-
сърчаване на инвестициите, приет от Народното събрание 
на 29 ноември 2012 г.

Уважаеми дами и господа народни представители,

Приветствам стремежа на народните представители да 
създадат нови законови мерки за подобряване на инвести-
ционния климат в Република България. За насърчаване на ин-
вестициите е от особена важност подобряването на биз-
нес средата по начин, който да гарантира предвидимост и 
устойчивост на отношенията. Тези условия не се постигат 
с едно единствено действие. Необходимо е да проведем 
цялостна административна реформа, която да създаде от-
говорна, знаеща и можеща администрация. Да премахнем 
бюрократичните спънки пред предприемачеството и да на-
малим административната тежест. Важен стимул за пред-
приемачите, които решават да инвестират в България, е и 
състоянието на съдебната ни система и гаранциите, които 
държавата им предоставя за защита на правата и законните 
им интереси. Това са области, в които нашата страна след-
ва да продължи реформите, придавайки им приоритетно 
значение. Всичко това изгражда образа на страната ни като 
място, в което има смисъл да се инвестира. Законът за на-
сърчаване на инвестициите има за цел да добави към тези 
обстоятелства и конкретни мерки и облекчения, които дър-
жавата предоставя, за да привлече все повече инвеститори.
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Сега, когато България и светът са в криза, трябва да се борим за всеки инвеститор. Уверен 
съм, че насърчаването на инвестициите е приоритет, по който има национален консенсус. 
В приетия закон съществуват разпоредби, които одобрявам и приветствам: въвеждането 
на стимули, насочени към създаване и поддържане на заетост в икономически необлагоде-
телстваните региони и във високотехнологични дейности; създаването на възможност за 
насърчаване от местните власти на инвестициите с общинско значение. Изключителното 
значение на този процес за развитието на България ми дава основание да ви обърна внимание 
върху някои от приетите законови текстове, които считам, че не съответстват напълно 
на цялостната концепция на закона - да се повиши инвестиционната активност в страната 
в условията на криза. 

По отношение на § 24 на Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на ин-
вестициите

Една от областите, в които държавата трябва да положи повече усилия, за да насърчи инвес-
тициите, е интелектуалната собственост. И в този сектор благоприятната среда изисква 
предвидимост и стабилност. Важно е всички условия, при които държавата ще подкрепя 
този вид инвестиции, да са уредени в закон. Разпоредбата на чл. 27 от Закона за насърчаване 
на инвестициите няма ясно нормативно съдържание. Липсата на условия и мерки за насърча-
ване на този вид инвестиции на практика води до несигурност в правния мир. Още повече 
че с ал. 2 на същия текст изрично е изключено прилагането на глава трета и четвърта от 
закона, уреждащи конкретни мерки за насърчаване на инвестициите. Предполагам, че това 
изключване е породено от стремежа да се създадат специфични мерки за тези инвестиции. 
Следва да се отчита, че немалка част от възможните мерки са такива, които изискват зако-
нова уредба - формите на държавна помощ, възможностите за данъчни облекчения. Това ще 
бъде в унисон с усилията на държавата за осигуряване на прозрачна и предвидима бизнес среда 
и стимулиране на значимите за икономиката и обществото сектори.

На следващо място, държавната подкрепа на инвестициите в този сектор трябва да отго-
варя и на някои допълнителни условия. Законът следва да гарантира по недвусмислен начин, 
че предвидените стимули няма да окажат неблагоприятно въздействие върху държавния 
бюджет. Това е още едно допълнително основание да считам, че е особено важно тези отно-
шения да бъдат уредени със закон. Многообразието на обектите на интелектуална собстве-
ност и на възможностите за инвестиции в тази сфера изисква допълнителен анализ. Нужна 
е ясна визия как държавната подкрепа ще се съчетае с необходимостта от стимулиране на 
българската култура.

Насърчителните мерки следва да отговарят на нормите за държавни помощи, предвидени 
в чл. 107 и следващите от Договора за функциониране на ЕС. По силата на принципите на 
съюзното право този договор е действащо право във всяка държава-член и има приоритет 
над вътрешното законодателство в случай на противоречие.

Като страна-член на ЕС, България трябва да се съобрази и с политиките на Съюза за насър-
чаване създаването на европейски произведения и със стандартите за европейските и за 
други филми. Страните-членки на ЕС, използват публични ресурси, за да привлекат филмови 
продукции на своя територия. Добре е за България да привлича такива продукции, които 
оказват положителен ефект върху националния аудио-визуален сектор, с използването на съз-
дадената инфраструктура и български екипи, поддържането и подобряването на потенциа-
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ла на човешкия ресурс и техника. Общата европейска политика изисква и да бъдат създадени 
допълнителни гаранции конкуренцията в този сектор да се осъществява по-скоро въз основа 
на качеството и цената, а не на държавните субсидии.

По отношение на § 32, т. 2, б. „а“, подбуква “вв“ на Закона за изменение и допълнение на Закона 
за насърчаване на инвестициите

С параграф 32, т. 2, б. „а“, „вв“ от Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване 
на инвестициите се създава т.16 в чл. 25, ал.1 от Закона за чужденците в Република България. 
Считам, че този нов текст не допринася за постигането на основната цел на закона - да се 
насърчат инвестициите. С него се въвеждат необосновано завишени изисквания за предос-
тавяне на разрешение за постоянно пребиваване на територията на България – лицата да 
са „внесли в капитала на българско търговско дружество не по-малко от 4 милиона лева като 
съдружници или акционери с поименни акции и притежаващи не по-малко от 50 на сто от 
капитала на дружеството, в резултат на което са извършени инвестиции за придобиване на 
нови дълготрайни материални и нематериални активи в размер не по-малък от 4 милиона 
лева и са разкрити най-малко 50 работни места за български граждани, поддържани за срока 
на пребиваването, удостоверено от Министерството на икономиката, енергетиката и 
туризма“. Новите условия създават допълнителна пречка пред чуждестранните инвестито-
ри. Анализът на подобни разпоредби в страните-членки на ЕС показва, че те са несравнимо 
по-облекчени по отношения на изисквания, при които се получава право на пребиваване срещу 
инвестиция.

Нещо повече, световната практика е направила от регламентите за пребиваване (продъл-
жително или постоянно) силно ефективен инструмент за стимулиране на инвестициите в 
по-бедни райони и такива с по-висока безработица. В България са трите най-бедни региона 
в Европейския съюз и аз съм убеден, че законът може да ни осигури част от механизмите да 
променим този факт. 

Стопанската реалност днес обосновава острата нужда от спешна реализация на адекватна 
политика за създаване на благоприятна среда за инвестиции. В тази среда простото пре-
махване на съществуващи пречки не е достатъчно. Необходимо е създаването на условия, 
осигуряващи лесна, устойчива и бърза възможност за правене на бизнес в България. Това е 
минималната задължителна предпоставка, която държавата трябва да обезпечи, за да моти-
вира чуждестранните инвеститори да я предпочетат. Считам, че тази цел не се постига с 
промените в Закона за чужденците в Република България.

Новото изискване на чл. 25, ал. 1, т. 16 е и във вътрешно противоречие с някои от останали-
те текстове на закона. Като пример може да се посочи фактът, че, от една страна, законът 
предвижда възможност да се даде разрешение за постоянно пребиваване при вложени 1 мили-
он лева в българска кредитна институция по договор за доверително управление, а за реална 
инвестиция, изискваща и извършване на редица правни и фактически действия, се изискват 4 
милиона лева и 50 работни места. 

Целта на закона следва да се постига при спазване на останалите предпоставки на закона. 
Неправилно е необходимостта от насърчаване на всеки един, който иска да прави бизнес и 
да създава работни места в България, да се противопоставя по какъвто и да е начин на на-
ционалната сигурност. Не приемам тезата, че е възможно насърчаването на инвестициите 
да стане за сметка на какъвто и да е компромис с националната сигурност. Законът за чужде-
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нците в Република България предвижда достатъчно гаранции за националната сигурност и за 
сигурността на Европейския съюз. Анализът на закона показва, че разрешението за пребивава-
не на територията на страната, без значение за какъв срок е, винаги се предоставя след от-
читане на становището на органите, компетентни да защитят националната сигурност. 
Законът предвижда достатъчно възможности както да бъде отнето правото на пребива-
ване, така и да бъдат наложени принудителни административни мерки на този чужденец, 
който по някакъв начин застрашава сигурността на страната (принудително отвеждане до 
границата на Република България, експулсиране, забрана за влизане и забрана за напускане на 
територията). Това са законовите механизми, които целят гарантиране на сигурността, и 
тяхното приложение не зависи нито от срока на пребиваване, нито от размера на инвести-
цията като условие да се разреши пребиваването.

С оглед на това мисля, че създаването на допълнителни изисквания и завишаването на кри-
териите пред инвеститорите за получаване на разрешение за постоянно пребиваване не 
кореспондират с интересите на страната и с обявените приоритети в тази област.

По отношение на § 34 на Закона за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на ин-
вестициите

С § 34 се правят промени в Закона за българското гражданство, като се създава нов член 14 
а. В него се предвиждат предпоставки, при наличието на които, лице, което не е български 
гражданин и отговаря на условията на чл. 12, т. 1 и т. 3 от същия закон, може да придобие 
българско гражданство по натурализация. 

По отношение на българското гражданство подходът следва да бъде различен, доколкото ин-
ститутът на гражданството по своята природа е коренно различен от правото на преби-
ваване. Нещо повече, съвременното схващане за правата на чужденците, което е отразено 
в чл. 19, ал. 3 и чл. 26, ал. 2 от българската конституция и в цялото ни законодателство, на 
практика доближава много двете категории – гражданин на държавата и чужденец с право на 
постоянно пребиваване. Единствените разлики в двата статуса са в правото да се заемат 
определени публични длъжности и в част от политическите права, които остават резер-
вирани за български граждани. Тези минимални различия водят до извода, че по отношение на 
възможността да се инвестира в България статусът на постоянно пребиваващ в страната 
осигурява необходимите условия, права и гаранции. Няма пряка връзка на някое от субектив-
ните права, присъщи само за гражданите на Република България, и възможността да се прави 
успешен бизнес в страната. По тази причина считам, че само по себе си гражданството не 
може да допринесе за насърчаване на инвестициите, за разлика от предоставянето на въз-
можност за пребиваване.

Важно е, когато се урежда правната възможност за придобиване на гражданство по нату-
рализация, да се отчита неговата същност като политическа и правна връзка на лицето 
с държавата. Тази връзка има траен и устойчив характер и от нея произтичат посочени-
те специфични права и задължения, свързани с института на гражданството. Преценката 
за това дали да се даде гражданство или не, не може да почива на финансови аргументи. 
Извършването на инвестиция не предполага само по себе си създадена трайна политическа 
и правна връзка между лицето и държавата. Законът за българското гражданство в своя чл. 
12 предоставя общите условия, при наличието на които едно лице може да придобие бъл-
гарско гражданство по натурализация. Възможно е да бъде предвиден и по-облекчен режим, 
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Вето

по който българско гражданство да придобиват лица, инвестирали в страната, но като се 
държи сметка за сложната природа на гражданството и на връзките, които този институт 
създава. Придобиването на гражданство по натурализация следва да предоставя възможност 
да се прецени всеки случай конкретно, и то от гледна точка на ефекта върху българското 
общество, без това да е свързано единствено с количествени показатели. Водещи тук са 
заслугите на лицето към Република България и интересът, който държавата има от това да 
създаде посредством натурализацията политическата и правна връзка държава-гражданин. 

Уважаеми дами и господа народни представители,

Предвид изложените по-горе мотиви, воден от желанието да съумеем да привлечем инвес-
тиции и от убедеността си за изключителното им значение за страната и на основание чл. 
101, ал. 1 от Конституцията на Република България, връщам за ново обсъждане в Народното 
събрание разпоредбите на § 24, § 32, т. 2, б.а, подбуква “вв“ и § 34 от Закона за изменение и 
допълнение на Закона за насърчаване на инвестициите.
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Консултативен съвет 
за национална сигурност

За първи път от създаването на Консултативния съвет за 
национална сигурност (КСНС) се приеха Вътрешни правила за 
работа на КСНС, както е предвидено в Закона за КСНС. Така 
се създадоха условия Консултативният съвет да организира и 
провежда своята работа, което е предпоставка за неговото 
успешно функциониране.

Още на първото заседание на КСНС от мандата на президен-
та Росен Плевнелиев беше постигнат пълен консенсус по ос-
новните параметри на реформите на сектора за сигурност 
и по предложението за изготвяне на Общ устройствен закон 
за националната сигурност, закони за дейността на разузнава-
телните служби и на Националната служба за охрана.

1.
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2.

1. Пред медиите след първото заседание на Консултативния съвет по национална сигурност
2. Първото заседание на Консултативния съвет по национална сигурност
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25 април 2012 г.

СТАНОВИЩЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ 

ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ ЗА 

ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА РЕФОРМИТЕ В СЕКТОРА ЗА СИГУРНОСТ

(от заседанието на 25.04.2012 г.)

Консултативният съвет за национална сигурност обсъди актуалните въпроси и аспекти на 
реформите в сектора за сигурност.

Заседанието показа, че има политическа воля да се провежда единна национална политика по 
въпросите на сигурността и отбраната на страната.

Членовете на Консултативния съвет постигнаха съгласие, че в годините на прехода са поло-
жени усилия за привеждане на дейностите, свързани с отбраната и сигурността на страна-
та, в съответствие с новите реалности и изискванията, произтичащи от демократични-
те промени в страната и от интеграцията в Колективната система за отбрана на НАТО 
и Колективната система за сигурност на Европейския съюз. Независимо от проведените 
реформи, дейностите на институциите и органите от сектора за сигурност в редица 
области изостават от изискванията на динамичната и бързо променящата се среда за си-
гурност. 

Без да омаловажаваме трудностите, породени от социално-икономическото развитие на 
страната, от кризата в последните години, основните причини за проблемите в сектора 
за сигурност се свеждат до отношението, политиката и управлението на тези дейнос-
ти. Органите и структурите от сектора за сигурност не функционират в единно правно 
пространство. Недопустимо е повече от 22 години Националната разузнавателна служба и 
Националната служба за охрана да работят без закони и без парламентарен контрол. 

Членовете на Консултативния съвет постигнаха съгласие, че за изпълнение на задачите и 
изискванията, произтичащи от Стратегията за национална сигурност, е наложително да се 
изгради по-ефективен механизъм за управление на процесите и дейностите по защитата 
на националната сигурност. Необходим е общ устройствен закон, който да регламентира 
принципите за изграждане и функциониране на службите за разузнаване и сигурност, коорди-
нацията и взаимодействието между тях, както и механизмите за ефективен парламентарен 
контрол върху дейността им.  

Членовете на Консултативния съвет постигнаха пълно съгласие, че е необходимо да се прием-
ат закони за НРС, военното разузнаване и НСО, които да са в съответствие с общия устрой-
ствен закон. Те намират за целесъобразно НРС да премине към Министерския съвет, а НСО да 
остане на подчинение към Администрацията на президента.

Консултативен съвет за национална сигурност
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Консултативният съвет за национална сигурност се обедини около следните предложения до 
държавните органи и институции:

1. Министерският съвет да определи общите принципи, подходи и методика за разрабо-
тване на общия устройствен закон и проектозаконите за специалните служби. 

2. Президентската институция и Министерският съвет да създадат необходимата орга-
низация за разработване на проектозаконите за НРС и НСО и на общия устройствен закон за 
управление на процесите и дейностите по защитата на националната сигурност.

3. Министърът на отбраната да организира актуализацията на подготвения проектозакон 
за военното разузнаване в съответствие с изискванията на Министерския съвет към специ-
фичните закони на службите.

4. Министърът на отбраната и директорите на НРС и НСО преди внасяне на законите в 
съвет, да организират тяхното публично обсъждане и при окончателната им редакция да 
отчетат мненията и предложенията на експертите от държавните институции, научна-
та общност и структурите на гражданското общество.

5. Министерският съвет да внесе анблок в Народното събрание проектите на Устройствен 
закон за националната сигурност и на законите за НСО, НРС и военното разузнаване до декем-
ври 2012 г. Внесените закони да бъдат приети до април 2013 г.

6. Народното събрание да организира и осъществява постоянен и ефективен контрол на 
дейността на службите за разузнаване и сигурност. 

Президент на
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СТАНОВИЩЕ
НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА 
НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ ЗА 
ЕНЕРГИЙНАТА СИГУРНОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
(от заседанието на 25.04.2012 г.)

Членовете на Консултативния съвет по национална сигурност, с изключение на представите-
ля на парламентарната група на „Коалиция за България“, се обединяват около становището, 
че енергийната сигурност на страната е свързана с реализирането на комплекс от мерки за 
енергийна диверсификация и енергийна ефективност. Необходимо е да се положат усилия за 
реализиране на проекти за намаляване на зависимостта на България от внос на енергийни 
ресурси, включително чрез концесиониране на собствени находища и повишаване на енергий-
ната ефективност. В допълнение трябва да продължи и да се ускори работата по проекти-
те за диверсифициране на енергийните трасета, включително чрез ускорено изграждане на 
междусистемните газови връзки. 

Също така членовете на съвета постигнаха съгласие, че е необходима държавна програма, 
която да насърчи инвестициите в енергоспестяващи технологии и производства за повиша-
ване на енергийната ефективност. Те се обединяват около мнението, че такава програма 
трябва да бъде изведена като национален приоритет. 

Консултативният съвет постигна съгласие за необходимостта Министерският съвет да 
гарантира предприетите действия за удължаване на живота на пети и шести блок на АЕЦ 
„Козлодуй”.

Консултативен съвет за национална сигурност
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26 юли 2012 г.

СТАНОВИЩЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ ОТНОСНО ТЕРОРИСТИЧНИЯ 
АКТ НА ЛЕТИЩЕ САРАФОВО – АНАЛИЗ НА СРЕДАТА ЗА СИГУРНОСТ: ОРГАНИЗАЦИОННИ, 
ФУНКЦИОНАЛНИ И РЕСУРСНИ СПОСОБНОСТИ НА ДЪРЖАВАТА ЗА БОРБА С ТЕРОРИЗМА. 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА.

(от заседанието на 26.07.2012 г.)

Консултативният съвет за национална сигурност обсъди актуалното състояние на средата 
за сигурност и на системата за национална сигурност в контекста на терористичния акт 
на летище Сарафово. 

Проведената терористична атака изисква нов анализ на динамиката на средата за си-
гурност. Защитата на българските граждани и на чуждите граждани на територията на 
България от терористични посегателства остава първостепенен приоритет на службите 
за сигурност.

След задълбочен анализ е необходимо надграждане на концептуалния национален модел за про-
тиводействие на тероризма в съответствие с новите реалности. На основата на този 
анализ трябва да се актуализират краткосрочната и дългосрочната държавна програма за 
осигуряване и гарантиране на необходимите организционни, човешки и финансови ресурси и 
развитието на нужните организационни и системни способности за ефективно противо-
действие на тероризма.

Членовете на Консултативния съвет се обединиха около становището, че оптималното раз-
пределение и управление на ресурсите и успешното взаимодействие между институциите, 
ангажирани в борбата срещу тероризма, е ключов фактор за успех. 

С оглед на динамиката в средата за сигурност членовете на Консултативния съвет за нацио-
нална сигурност се обединиха около следните предложения до Министерския съвет: 

1. Да организира и проведе нов задълбочен анализ на динамиката на средата за сигурност за 
изясняване на причинно-следствените връзки между отделните фактори, събития и дейст-
вия, довели и до терористичния акт на летище Сарафово. Да се направят изводи за тяхно-
то развитие и оценка на комплексното им въздействие върху националната сигурност на 
Република България.

2. Да актуализира концептуалния национален модел за противодействие на тероризма в 
съответствие с промените на средата за сигурност и разполагаемите ресурси и да го пред-
стави на вниманието на Народното събрание.

3. Да се подобри работата на Националния ситуационен център към Министерския съвет 
за управление при кризи.

4. Да разработи подробни процедурни правила за работа в условия на криза на Съвета по 
сигурност при Министерския съвет и осигуряващите го органи.

5. Да анализира и актуализира Националния план за противодействие на тероризма с посоч-
ване на необходимите ресурси и доизграждане на способностите за ефективно противодей-
ствие на тероризма, като го представи на вниманието на Народното събрание.

Президент на
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Комисии
Комисиите към президента са помощни органи, които 
подпомагат президента с експертни становища при 
упражняване правомощията му, предвидени в чл. 98 от 
Конституцията на Република България, или вицепрези-
дента при условията на чл. 104 от Конституцията на 
Република България.

В Администрацията на президента работят пет комисии. 
Комисията по опрощаване на несъбираеми държавни взема-
ния и Комисията по наименуване на обекти с национално зна-
чение и населени места са помощни органи, които подпома-
гат дейността на президента по упражняване на неговите 
правомощия.

Комисията по българско гражданство и българите в чужби-
на, Комисията по предоставяне на убежище и Комисията по 
помилването са помощни съвещателни органи, които под-
помагат дейността на вицепрезидента във връзка с възложе-
ни правомощия на основание член 104 от Конституцията на 
Република България.
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КОМИСИЯ ПО ОПРОЩАВАНЕ 
НА НЕСЪБИРАЕМИ 

ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ

Едно от основните правомощия на президента на Република България, предоставени му с чл. 
98, т. 12 от конституцията, е да опрощава несъбираеми държавни вземания. С Указ № 172 от 
27.04.2012 г. като помощен орган при упражняване на това правомощие е назначена Комисия 
по опрощаване на несъбираеми държавни вземания („Комисията“), в която са включени пред-
ставители на различни институции. 

С Указ № 173 от 27.04.2012 г. са утвърдени правила за работата на Комисията, които уреждат 
правата и задълженията на членовете; реда за вземане на решения и мотивирано предложе-
ние до президента по всяка преписка. На заседание от 14.05.2012 г. Комисията одобри свои 
Вътрешни правила за работа съгласно чл. 2, ал. 2 от правилата, утвърдени с Указ № 173 от 
2012 г. В тях е описана процедурата - от постъпването на молбата, проучването на относи-
мите факти и обстоятелства, изразяването на мотивирани становища от институциите 
в зависимост от вида на задълженията, за които се иска опрощаване, и изразяването на мне-
ние от Комисията, което се предлага на президента. 

По всяка постъпила молба за опрощаване се проверяват обстоятелствата, свързани с произ-
хода на задължението, семейното, финансовото и имущественото положение и здравослов-
ното състояние на длъжника и членовете на неговото семейство и домакинство, за да се 
изясни събираемостта на задължението. 

В периода от 14.05.2012 г. до 31.12.2012 г. от Комисията са разгледани 352 молби, с които е 
поискано опрощаване на задължения в размер на 1 153 382,30 лв. Уважени са молбите, за което 
са издадени 10 указа на 53 лица за опрощаване на задължения в общ размер от 93 352,74 лв. За 
посочения период неуважени са молбите на 210 граждани за опрощаване на задължения в общ 
размер от 596 402,47 лв. Разгледани са и 89 молби на лица, чиито задължения не са държавни 
вземания и поради това не подлежат на опрощаване по реда на чл. 98, т. 12 от конститу-
цията. 

За решението на президента писмено са уведомени съответните молители. 

Сведенията, отразяващи работата на Комисията, се публикуват на интернет страницата 
на президентството като месечни справки и годишни отчети.

Президент на
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Комисии

КОМИСИЯ ПО 
НАИМЕНУВАНЕ НА 

ОБЕКТИ С НАЦИОНАЛНО 
ЗНАЧЕНИЕ И НАСЕЛЕНИ 

МЕСТА

Комисията по наименуване на обекти с национално значение и населени места е помощен 
орган със съвещателни функции към президента на Република България при упражняване на 
неговите правомощия по чл. 98, т. 13 от Конституцията на Република България.

Комисията по наименуване на обекти с национално значение и населени места е назначена с 
Указ № 177 от 8 май 2012 г. на президента на Републиката и работи въз основа на утвърдени 
с Указ № 178 от 8 май 2012 г. правила за работа. 

Комисията е в състав: Милен Любенов, секретар на президента по вътрешна политика – 
председател, и членове - проф. Боян Биолчев, проф. Иван Еленков, доц. Красимира Алексова, 
доц. Александър Костов. 

От своето учредяване до момента Комисията е провела три заседания. 

На първото заседание, проведено на 6 юни 2012 г., са приети следните принципни правила за 
работа, от които Комисията ще се ръководи при осъществяване на своята дейност: 

Зачитане на българските традиции в областта на наименуването;

Да не се наименуват обекти с национално значение и населени места на живи личности; 

Да се наименуват обекти и населени места на личности и събития с неоспоримо присъствие 
в българската история; 

Да се избягват наименования, потенциално конфликтни в международен план от гледна точка 
на дипломацията и на международното право; 

Да се избягва наименуването на населени места и наименования, които нямат общо с българ-
ското историческо и културно пространство. 

Инициативата за промяна в наименованието на дадено населено място следва да се прави 
от органите на местното самоуправление и да бъде подкрепяна от мнозинството от не-
говите граждани.

На 3 юли 2012 г. е проведено заседание на Комисията, на което са разгледани предложения до 
президента на републиката за наименуване на географски обекти в Антарктика. С Указ № 324 
от 20 септември 2012 г. са наименувани 535 географски обекта в Антарктика (обн. ДВ, бр. 75 
от 2 октомври 2012 г.).

До 31 декември 2012 г. в Администрацията на президента са постъпили 8 писма с предложе-
ния за наименуване на обекти с национално значение и населени места. По тях са образувани 
преписки, съгласно правилата за работа на Комисията. 

Комисията изготвя обобщена информация за работата си по наименуване на обекти с нацио-
нално значение и населени места и представя писмени годишни доклади за своята дейност, 
които публикува на интернет страницата на президентството.
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КОМИСИЯ ПО 
ПОМИЛВАНЕТО

Комисията по помилването е назначена с Указ №80/ 23.02.2012 г. на Президента в състав: 
Председател (доц. д-р Ива Пушкарова, специалист по наказателно и международно наказател-
но право), постоянни членове проф. д-р Юлия Бояджиева (криминолог, член на КП след 1994 г.), 
проф. д-р Снежана Начева (специалист по конституционно право) и доц. Владимир Велинов, 
дм (национален консултант по съдебна психиатрия и вещо лице към съда), и непостоянен 
член, който се излъчва на всеки 6 месеца измежду членовете на Правния съвет, юридическите 
секретари и съветниците при Президента. През 2012 г. непостоянни членове са Петя Тянкова 
(секретар по правни въпроси) и д-р Наталия Киселова (съветник по правни въпроси и спе-
циалист по конституционно право). Работата на Комисията се подпомага от още двама 
експерти. Към нея функционира и екип стажанти, създаден през октомври 2012 г. 

Комисията започна работа след безпрецедентен изчерпателен анализ на практиката по по-
милване през по-ранните президентски мандати и разработване на собствена концепция за 
правото на помилване. През 2012 г. нейна основна цел беше да постави основите на единна, 
видима, предсказуема и обществено подкрепена политика по помилване, основана на знание.

За целта Комисията:
 Въведе за първи път цялостна вътрешна методика за събиране, обработване, анализи-

ране и публично отчитане на дейността си, която позволява текущ анализ на практиката 
и включва стандарти за комплектуване и за разпределяне на преписките; за докладването 
им; за съхранение и аналитично текущо обработване на приключените преписки; за месечно 
статистическо и аналитично отчитане (февруари). Методиката интегрира участието на 
външни експерти и стажанти и ускори информационното сътрудничество с органите по 
изпълнение на наказанията и съдилищата. След въвеждането й молбите се разглеждат на 
основата на по-обемна и разнородна информация и се докладват в по-сложна форма, но за по-
кратко време, отколкото в предходните президентски мандати.

 Разви партньорски отношения с органите от системата за изпълнение на наказанията. 
На първи по рода си работни срещи във всички затвори бяха изяснени въпроси на корекцион-
ната политика, оценката на риска от рецидив, структура на справката за молителите, 
комуникацията с Комисията. Създаде се близко сътрудничество с ГД ,,ИН“ и структурите на 
прокуратурата, ангажирани с изпълнението на наказанията и с информационно-аналитични 
дейности (април-септември), в рамките на което в Комисията за първи път започна да по-
стъпва обемна статистическа и аналитична информация относно динамиката на рецидив-
ната престъпност, затворническата популация и дейността на затворите. 

Работните срещи очертаха сериозни дефицити на методиката за оценка на риска от реци-
див, който е сред важните показатели, наблюдавани от Комисията при решаването на от-
делните случаи. За да подобри информационната обезпеченост на своята работа, Комисията 
подготви и през ноември официално стартира проект ,,От риск към сигурност: реформа 
на системата за оценка на риска от рецидив“, насочен да подкрепи затворите в дейността 
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им по оценка на рецидивния риск, по който отделни дейности ще бъдат финансирани от 
Фондация ,,Фридрих Еберт“ през 2013 г. Това е първият изследователски проект в материята;

През юли-ноември съвместно с експерти на ГД ,,ИН“ за първи път бе проведено дълбочин-
но криминологично пилотно изследване на профила на молителя, на мотивите на молителя 
за помилване и на разбирането за помилването сред лишените от свобода. Изследването 
подобри работата на Комисията в частта критичен анализ и тълкуване на мотивите на 
молителя.

 Разви партньорски отношения с Германската фондация за международно правно съ-
трудничество. Започна обмен на аналитична информация с водещи немски експерти по нака-
зателно право, затворно дело, криминология и рецидивна престъпност. На 28-29 ноември бе 
проведена първата международна научна конференция ,,Помилването – репресия и хуманност 
в съвременните наказателни политики“ под егидата на Вицепрезидента. Експертни контак-
ти бяха осъществени и с други неправителствени организации на основата на стратегиче-
ско планиране на съвместни аналитични дейности.

 На 11 юли се проведе първата научна кръгла маса и първото публично обсъждане на 
проблеми на помилването след 1997 г.: ,,Помилването: между социалните митове и правната 
реалност“, под егидата на Вицепрезидента. В събитието, което бе пряко предавано по ин-
тернет, участваха представители на законодателната и съдебната власт, конституционни 
съдии, членове на екипите на затворите, бивши членове на Комисията по помилването, 
учени от Правния институт на БАН и юридическите факултети на СУ и УНСС, правни съ-
ветници на Президента, представители на неправителствени организации. За първи път на 
такъв форум беше представен преглед на практиката по помилване след Освобождението 
и бяха обсъждани конституционните основни на правото на помилване, помилването като 
инструмент в отношенията на държавния глава с трите власти, понятията за изключител-
ност и хуманност при преценка на основанията за помилване, различни методики за оценка 
на риска от рецидив и аспекти на различни системи за помилване, познати в Европа.

 Комисията редовно обобщава практиката си, проведе сравнителноправно проучване 
на европейските модели за помилване и започна изследвания на рецидивната престъпност 
и на ефективността на тежките наказания. Така бе изградено устойчиво разбиране за същ-
ността и приложното поле на помилването, което стана основа на постоянната практика 
на Комисията.

През 2012 г. Комисията проведе 31 заседания, на които се произнесе по близо 900 от общо над 
1000 постъпили молби. По предложение на Комисията е помилван един осъден.
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КОМИСИЯ ПО БЪЛГАРСКО 
ГРАЖДАНСТВО 

И БЪЛГАРИ В ЧУЖБИНА

За периода от 22 януари до 31 декември 2012 г. вицепрезидентът на Република България, в 
изпълнение на възложените му от президента на Република България правомощия по чл. 98, 
т. 9 от Конституцията на Р България, е разрешил издаването на 150 броя укази за промени в 
българското гражданство на 17 662 лица, както следва:

 78 бр. укази за придобиване на българско гражданство за 16 923 лица;

 55 бр. укази за възстановяване на българското гражданство за 601 лица;

 13 бр. укази за освобождаване от българско гражданство за 129 лица;

 4 бр. укази за отмяна на натурализация за 9 лица.

По държави броят на получилите българско гражданство за периода, е както следва:

Македония 7686  Армения 42
Молдова 5223  Афганистан 30
Украйна 927  Аржентина 30
Русия 864  Ливан 22
Сърбия 602  Казахстан 21
Израел 546  Беларус 20
Албания 482  САЩ 18
Турция 129  Виетнам  16
Лица без гражданство 68  Други държави 197

През посочения период вицепрезидентът на Република България е отказал издаването на 
укази за промяна на гражданството на 1549 лица, както следва:

 На 1298 лица е отказано даване на българско гражданство по мнение на Съвета по граж-
данството (СГ), респ. предложение на министъра на правосъдието съгласно чл. 34 от Закона 
за българското гражданство (ЗБГ);

 На 87 лица е отказано даване на българско гражданство по решение на вицепрезидента 
на основание недоказан български произход, недостатъчно убедителни аргументи за изключи-
телен принос по чл. 16 от ЗБГ и др.

 На 154 лица е отказано възстановяване на българско гражданство по мнение на СГ, респ. 
предложение на министъра на правосъдието съгласно чл. 34 на ЗБГ;

 На 3 лица е отказано възстановяване на българско гражданство по решение на вицепре-
зидента на основание неизпълнени изисквания на чл. 26 от ЗБГ;

 На 7 лица е отказано освобождаване от българско гражданство по мнение на СГ, респ. 
предложение на министъра на правосъдието съгласно чл. 34 на ЗБГ.

Даването и възстановяването на българско гражданство, както и освобождаването и лишава-
нето от него, са едни от основните правомощия на вицепрезидента на Република България.
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За да бъде по-задълбочен, принципно обоснован и обективен подходът в работата, бяха 
предприети стъпки за въвеждане на нови условия, свързани с представянето на мотивите 
по получените от Министерството на правосъдието предложения за промени в граждан-
ството. В съответствие с изпълнението на чл. 34 от ЗБГ към отправеното от министъра 
на правосъдието предложение допълнително се посочват мотивите в негова подкрепа, като 
се прилага и документация, съдържаща становищата на ангажираните в процедурата дър-
жавни институции.

Към администрацията на президента е сформирана Комисия по българско гражданство и 
българи в чужбина, която е специализиран орган и подпомага вицепрезидента при осъществя-
ване на делегираните му от президента правомощия в тази област. Официалното предста-
вяне на Комисията се състоя на 22 май 2012 г.

Такава структура се създава за първи път в президентската администрация. След постъп-
ване на предложенията за промяна на гражданството от страна на Комисията се събират 
допълнителни данни, удостоверяващи основанието за кандидатстване на лицата за промяна 
на гражданството. За целта се изисква от различните институции, които участват

в рамките на съгласувателната процедура и са институционално представени в Съвета по 
гражданството към МП, да предоставят съгласувателни становища и мотиви. При необхо-
димост Комисията извършва допълнителни запитвания по конкретни казуси към съответ-
ните компетентни органи – към ресорните министри, направили предложението

за придобиване на гражданство поради особени заслуги в определена област или интерес 
от натурализацията на конкретно лице, до съдилища, прокуратури, различни структури на 
държавната администрация. Преди издаването на всеки указ за промяна на гражданството

вицепрезидентът взема предвид становището на Комисията по всеки конкретен случай и 
разрешава или отказва издаване на указ за промяна в гражданството.

В своята работа Комисията се води и от убеждението, че гражданството е връзката на 
лицето с държавата и освен предоставяне на права, то включва комплекс от задължения, а 
тези, които стават български граждани, следва да имат съзнанието, че българското граждан-
ство е ангажимент към държавата, която ги приема.

Модерна, ангажирана и устойчива политика към българските общности зад граница - този 
приоритет, заявен ясно в платформата за президентските избори, е основание Комисията 
по българско гражданство да включи и специфичен профил - българите в чужбина. Основна 
теза на вицепрезидента Маргарита Попова при всички нейни срещи с българите зад граница 
е, че сред българските общности в чужбина не трябва да има разделителни линии, трябва 
да се търсят общите интереси така, че да се говори за цялостна общност. Акцентирайки 
върху необходимостта от нова, цялостна национална Стратегия за българите в чужбина,

вицепрезидентът неизменно подчертава, че на българите зад граница трябва да се осигури 
възможност да участват в нейното изработване, както и в реализацията на всички държав-
ни политики. Идеята е да бъде оставен в историята архаичният модел за институционален 
механизъм, който урежда единствено взаимодействието на институциите в държавата, 
защото този архаичен модел десетилетия наред е поставял българите в чужбина в ситуация 
на неудовлетвореност.
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КОМИСИЯ ПО 
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УБЕЖИЩЕ

Убежището е закрилата, която Република България дава на чужденци, преследвани заради тех-
ните убеждения или дейност в защита на международно признати права и свободи.

Комисията по предоставяне на убежище в Република България е специализиран орган към ви-
цепрезидента на Република България, на когото държавният глава е възложил с Указ от 23 яну-
ари 2012 г. осъществяването на функциите по чл. 98, т. 10 от Конституцията на Република 
България. 

Комисията по предоставяне на убежище е назначена с Указ № 124 от 27 март 2012 г., а пра-
вилата за работата й са утвърдени с Указ 125 от 27.03.2012 г. на президента на Република 
България. При изпълнение на своите функции Комисията се ръководи от конституцията, 
международните договори и законите на Република България, като съблюдава установените 
международни стандарти при защита правата на човека и законодателството и практика-
та на ЕС в тази област. 

В доразвиване на утвърдените от президента правила за работа Комисията изготви 
Вътрешни процедури за работа, включващи и процедура във връзка с производството по об-
разувани преписки по заведени в Администрацията на президента молби за предоставяне на 
убежище. Вътрешните процедури включват списък от конкретни стъпки, по които се осъ-
ществява производството по предоставяне на убежище, както и дейността преди стар-
тиране и след приключване на производството. Спецификата при работата на Комисията 
по предоставяне на убежище се състои в това, че в Администрацията на президента се 
открива производството по всяка една преписка, съпътствано от съгласувателни проце-
дури с институции, организации и ведомства, сравняване на факти и изясняване на обстоя-
телства, вкл. запознаване с актуалната политическа обстановка в страната на произход или 
постоянно пребиваване, спазването на основните права, други обстоятелства по глобалния 
подход по миграция и мобилност на ЕС към трети държави, детайлно запознаване с лична-
та история на кандидата за убежище и преценка, основана на установените международни 
стандарти.

След приключването на производството Комисията по предоставяне на убежище представя 
пред вицепрезидента мотивирани предложения по молбите. 

За своята дейност от април до ноември 2012 г. Комисията е разгледала по реда на вътреш-
ните процедури за работа и след приключване на производството по тях се е произнесла с 
предложения до вицепрезидента на Република България по преписките на дванадесет лица, 
граждани на Афганистан, Бангладеш, Нигерия, Руската федерация, Украйна и Иран, пет от 
които са подали молби през 2011 г. Общият обем само на петте преписки от 2011 г. е над 
3000 страници. 

Решението на вицепрезидента на Република България за десет от тези лица е отказ да 
предостави убежище, приемайки основанията и мотивите, изразени от Комисията в ста-
новищата към предложенията, а производството по преписките на останалите две лица, 
граждани на Иран и Украйна, са прекратени.
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Комисии

През същия период са образувани и текат към момента производства по преписки по молби 
за убежище на други пет лица, граждани на Сирия, Иран, Ирак, Армения. Комисията, съгласно 
вътрешните процедури, събира допълнителна информация и изяснява фактите и обстоя-
телствата по всеки един от тези случаи. Една молба на гражданин на Турция е препратена 
по компетентност към друга институция, а по друга молба на гражданин на Украйна не е 
образувано производство, тъй като не са били налице основания за това.

Тенденцията е към увеличаване на броя на молбите за убежище до президента на Република 
България. Статистиката показва увеличаване с 50% на броя на молбите за убежище през 2012 
г. спрямо броя им през 2011 г. и със 75% увеличаване на броя на лицата, търсещи убежище.

От април до декември 2012 г. председателят и членовете на Комисията по предоставяне 
на убежище са взели участие в 19 форума, посветени на въпросите на миграцията и убежи-
щето, 5 от тях с международно участие, а две - организирани от Европейската комисия, ГД 
„Вътрешни работи” и Европейската мрежа по миграция в Будапеща, Унгария.
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1. Заседание на Съвета за външна политика, отбрана и сигурност
2. Заседание на Съвета за развитие на регионите и националната инфраструктура
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18.04.2012 г.
СЪВЕТ 
РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ И НАЦИОНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
Първо заседание на Съвета за развитие на регионите 
и национална инфраструктура към 
президента на Република България на тема: 
„Национални приоритети за регионално развитие, които да бъдат
финансирани от Кохезионен фонд (КФ) и 
Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) през 2014-2020 година”.

Съветът очерта приоритетите за регионално развитие, които да бъдат финансирани от 
Кохезионния фонд (КФ) и Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) през 2014-2020 го-
дина. На заседанието участниците постигнаха консенсус по шест национални приоритети, 
които да бъдат заложени в Националната програма за развитие на България до 2020 година, 
а именно:

1) транспортна инфраструктура - участниците подкрепиха развитието на три ключови 
проекта за финансиране през следващия програмен период, а именно: доизграждането на 
автомагистрала „Хемус“, доизграждането на автомагистрала „Струма“ и модернизацията на 
железопътната линия Септември-Елин Пелин-София-Драгоман;

2) техническа инфраструктура във водния сектор - участващите страни единодушно под-
крепиха необходимостта от  заделянето на значителен финансов ресурс за изграждането на 
пречиствателни станции за отпадни и за питейни води, с цел привеждането на тази инфра-
структура в съответствие с европейските директиви;

3) електронно управление – бе постигнат пълен консенсус по отношение на значението на 
електронното управление за намаляване на административната тежест за гражданите и 
предприятията и повишаване на прозрачността, почтеността и качеството на публична-
та администрация, както и нейната ефективност при осигуряването на обществени услуги 
във всички сектори;

4) енергийна ефективност и жилищна политика - изразена беше обща позиция, че е нужно на-
сърчаване на мерките за енергийна ефективност в публичния и частния сграден фонд, както 
и в предприятията;

5) създаване на предпоставки за балансирано градско развитие - присъстващите страни 
постигнаха пълен консенсус относно изявяването на балансираното градско развитие като 
един от основните приоритети за страната до 2020 г.;

6) иновации и конкурентоспособност на малките и средните предприятия - участниците 
се обединиха около позицията, че политиките и мерките за стимулиране на иновациите 
и конкурентоспособността на малките и средните предприятия е безспорен приоритет.
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03.05.2012 г.
СЪВЕТ 
ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ
Първо заседание на 
Съвета за икономическо развитие и 
социални политики към 
президента на Република България на тема: 
„Конкурентоспособност и инвестиционни приоритети“.

Целта на съвета - да се потърси консенсус по политиките, които да повишат конкуренто-
способността на страната, както и да се очертаят следващите стъпки за реализирането им. 
 Участниците в заседанието одобриха предложената концептуална рамка, базирана на разви-
тие и подкрепа за водещи клъстери, и очертаха следните приоритети:

1) да се разработи в детайли подходящата форма на институционализиране на концептуал-
ната рамка и ефективното й прилагане в практиката;

2) с помощта на регионите и ресорните министерства да се актуализират данните за во-
дещите седем клъстера;

3) да се проведат структурирани срещи с представители по всеки клъстер, на които да се 
договорят подходящата форма и координация;

4) да продължат усилията за подобряване на бизнес средата. Стимулите за инвестиции да 
отразяват и спецификата на приоритетните сектори, както бяха предложени в презента-
цията за заседанието.
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29 май 2012г.
СЪВЕТ
НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
Първо заседание на Съвета по наука и образование 
към президента на Република България на тема: 
„Визията България 2020 г. 
Национални приоритети в образованието и науката”.

Целта на срещата бе да се обсъдят и очертаят основните ключови цели и приоритети 
пред българското образование и наука в контекста на визията за България през 2020 г. 
“Реализацията на дългосрочните приоритети в образованието и науката трябва да доведе 
до създаването на нова адаптивна средна класа, която да отговаря на нуждите на национал-
ната икономика.“ Това заяви президентът Росен Плевнелиев при откриването на първото 
заседание на Съвета по образование и наука. Реализацията на личността трябва да се пре-
върне в национална кауза и в българското общество има консенсус по въпроса, подчерта дър-
жавният глава пред участниците в заседанието на Съвета. Сред тях бяха вицепрезидентът 
Маргарита Попова, министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов, 
министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев, министърът на икономи-
ката, енергетиката и туризма Делян Добрев, председателят на парламентарната образова-
телна комисия Огнян Стоичков, представители на парламентарно представените полити-
чески сили, на работодателските и синдикалните организации и неправителствения сектор.

Новата средна класа - адаптивна, гъвкава, технологична - ще бъде на дневен ред не само в 
България, но и във всички общества, образователната система е механизмът, който фор-
мира необходимите умения, каза още държавният глава. Сред проблемите, които трябва 
да намерят решения в дългосрочната програма за развитие „България 2020“, президентът 
посочи, че младите хора в България са сред най-късно излизащите на пазара на труда в Европа. 
Основната причина е, че те нямат опит в реалната икономика. У нас далеч под средноевро-
пейското равнище е и делът на младите предприемачи на възраст между 15 и 24 г. Подобна 
е ситуацията и със самонаетите в България на възраст между 25 и 29 години, подчерта 
президентът Плевнелиев.

Държавата трябва да гарантира устойчивостта на взаимодействието между бизнеса, об-
разователната система и държавата, счита още президентът Плевнелиев. Ключови, според 
него, са възможностите за активно взаимодействие между бизнеса, изследователските цен-
трове в университетите и държавата. Необходима е подходяща законодателна рамка, адек-
ватна образователна инфраструктура, адаптирани методологии за оценка на резултатите 
в образователната система, както и инвестиции в човешкия капитал, които са с доказана 
възвращаемост. България вече има добра основа, която може успешно да бъде надградена, 
посочи още президентът Плевнелиев пред участниците в заседанието на Съвета.

По време на дискусията беше лансирана идеята в процеса на програмиране на европейските 
средства за следващия програмен период страната ни да предвиди създаването на отделна 
оперативна програма за наука и образование. България е единствената страна до момента, 
която няма договорени средства за наука и научни изследвания, подчерта министър Сергей 
Игнатов. 

Обща беше констатацията на участниците в съвета за необходимостта от тясно обвърз-
ване на системата на висшето и средното професионално образование с изискванията на 
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икономиката и пазара на труда. Необходимо е изработването на ефективни механизми за 
взаимодействие на бизнеса с образователните институции и за подобряване на условията 
за придобиване на практически опит от младите хора. Като основен проблем по време на 
дискусията беше откроен достъпът до образователни услуги в по-малките населени места и 
оптимизацията на системата на предучилищното и училищното образование.

  

14 юни 2012 г. 
СЪВЕТ
ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
Второ заседание на Съвета за икономическо развитие и 
социални политики към президента на Република България 
на тема „Приобщаващ растеж: заетост и социално включване“

В съвета взеха участие министър Тотю Младенов, министър Томислав Дончев, заместник-
министри, депутати от различни парламентарни групи, представители на работодател-
ските организации, на синдикатите и неправителствените организации, експерти и уче-
ни. Проведе се дебат относно областите на интервенция, които да се съфинансират от 
Европейския социален фонд през периода 2014-2020 г. Темата на дебата е част от общата 
концепция за постигане на национален консенсус по приоритетите на Република България до 
2020 г.

По време на дебата бе постигнат консенсус по ключовите приоритетни направления, които 
да залегнат в основата на програмирането 2014-2020 г. в сферата на заетостта и социално-
то включване.

Президентът Росен Плевнелиев подчерта, че перспективите за увеличаване на заетостта 
зависят до голяма степен от способността да се генерира икономически растеж с помо-
щта на подходящи макроикономически, индустриални и иновационни политики. От ключово 
значение за България е да разкрие потенциала за създаване на работни места във високо-
технологични и екологосъобразни сектори на икономиката, като подготви необходимата 
за тях работна ръка. Ясен фокус беше поставен върху насърчаването на заетите лица в 
контекста на подкрепата за малките и средните предприятия и предприемачеството. 
Участниците в дебата подкрепиха и тезата, че с оглед демографските предизвикателства, в 
България е важно да се инвестира в човешкия капитал на всички поколения, като същевремен-
но се осигуряват равни възможности за пълноценното използване на потенциала на жените 
и мъжете и на всички уязвими групи, с оглед постигане на икономически растеж и намаляване 
на неравенствата.

Подчертано бе, че в областта на социалното включване се демонстрират устойчивост и 
последователност при продължаване на стартиралите реформи в сферата на деинститу-
ционализацията и услугите за ранно детско развитие. От друга страна, бяха подкрепени и 
новите моменти като премахването на институционалния модел на грижа за възрастните 
хора и хора с увреждания чрез развитие на услуги за дългосрочна грижа и междусекторни услуги.

Съвети
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18 юни 2012 г. 
СЪВЕТ 
ДУХОВНОСТ, КУЛТУРА И НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ
Първо заседание на Съвета по духовност, 
култура и национална идентичност към президента на 
Република България на тема: „Проблеми на пълноценния 
диалог и сътрудничество с българите по света”. 

Темата е сред приоритетите на държавния глава, които включват ефективния диалог с 
всички българи по света. По тази причина Съветът си постави задачата да очертае клю-
човите въпроси, на които държавата трябва да търси актуални и адекватни отговори: 
какви са общностите; кой ги представлява; на кои от проблемите им държавата може и 
трябва да намери разрешение; защитени ли са демократично уредените права и свободите 
на българите по света; с какви познания и опит те могат да допринесат за развитието и 
изпълнението на национални политики и регионални проекти. Този съвет постави началото 
на поредица от важни инициативи, сред които е изработването на Национална стратегия 
към българите в чужбина (2012-2020). Проектът на документа, изготвен от Държавната 
агенция за българите в чужбина, беше основен обект на обсъждане на първото заседание на 
Съвета по духовност, култура и национална идентичност, с което президентът и вице-
президентът ясно демонстрираха като важен и приоритетен за институцията диалога с 
българите зад граница. 

Като основна задача пред участниците в Съвета може да се определи прагматично ори-
ентираната цел да постигнат съгласие и да се обединят около водещите принципи при 
изпълнението на ключови държавни политики по отношение на българските общности. 
Документът получи принципната подкрепа на участниците в съвета по отношение на 
очертаните насоки и приоритети, за което свидетелстват предварително предоставе-
ни коментари по темата, изказванията по време на заседанието, както и постъпилите в 
Администрацията на президента последващи становища. Предложената рамка на проекто-
стратегията придобива сериозна легитимност предвид изразените позитивни становища 
на широкия спектър участници в съвета - депутати от парламентарно представените 
партии в Народното събрание, депутат от Европейския парламент, министри, зам.-мини-
стри и експерти от изпълнителната власт, чиито институции работят по определени по-
литики, свързани с българските общности зад граница, учени, изследователи, общественици 
и ръководители на национални медии с богат опит в дискутираната сфера и с предложения 
за работещи комуникационни канали с българите зад граница. 

Сред съществените проблеми, които Администрацията на президента откроява във взаи-
моотношенията между държавните органи и българите в чужбина, са недостатъчно един-
ната политика към общностите, комуникация, която не протича пълноценно и ефективно, 
и вакуум в контрола върху степента и качеството на комуникация на българските институ-
ции с българите извън страната. Проектът на стратегията предлага решения за оптими-
зиране на взаимодействието и координацията между ангажираните в реализирането на дър-
жавната политика институции, организации и структури, както и механизми за изпълнение 
и отчитане на стратегията за оценяване и корекция. 

Важен етап от процеса на изготвяне на Националната стратегия към българите в чужбина 
е обсъждането й през ноември 2012 г. на форум под патронажа и с личното участие на вице-
президента г-жа Маргарита Попова, на който бяха поканени представители на българските 
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общности. За да бъде ефективна стратегията, бе нужно да се чуе и отрази мнението на 
нашите сънародници по света, така че ангажиментите на държавата да кореспондират с 
актуалните им потребности. 

 

6 юли 2012 г. 
СЪВЕТ 
ДУХОВНОСТ, КУЛТУРА И НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ
Второ заседание на Съвета по духовност, 
култура и национална идентичност към 
президента на Република България на тема: 
„Основи на националната стратегия за култура на България”.

Съветът бе свързан и изпълни поетия от президента ангажимент да подкрепя културното 
и духовното развитие на нацията. След икономическите и политическите промени в стра-
ната, за първи път се предостави възможност за изработване на Национална стратегия за 
българската култура. Съветът си постави за цел да обедини усилията на изпълнителната, 
законодателната, политическата, местната власт, гражданските организации, експерти и 
творчески съюзи за намиране на успешна формула за устойчиво развитие на културата в 
страната. Визията за развитието на културната дейност, подкрепена с приемане на кон-
кретни действия и решения за реализиране на заложените приоритети на национално и ре-
гионално ниво, е в основата на успешна рамка на бъдеща стратегия, която да кореспондира 
с културното многообразие на Европа. 

Участниците в Съвета се обединиха около виждането, че Националната стратегия за бъл-
гарската култура трябва да начертае дългосрочни приоритети и политики както на на-
ционално, така и на регионално и общинско равнище. Като основна цел на стратегията бе 
поставен равният достъп до култура и изкуство. 

Богатото историческо наследство на България като част от културния туризъм бе посоче-
но като естествен генератор на икономически ръст на страната при прилагане на адекват-
на и постоянна политика на развитие.

Бе изтъкната важността на интегрирането на финансовата рамка с финансовите източни-
ци и механизми на бюджетно ниво, европейски фондове и програми и алтернативни пазарни 
източници, разпределени по сектори и политики. За да се осъществи тази финансова рамка, 
е необходимо провеждане на дълбочинен анализ с участие на организации и експерти от всяка 
област на българската култура.

Статистическа и законодателна рамка са следващите компоненти в стратегията, без кои-
то не би могло да се създаде добро законодателство и да се осъществи мониторинг на из-
пълнението на стратегическите и оперативни цели по отделните политики и подсектори 
на Националната стратегия за развитие на българската култура.

Съветът се обедини около тезата, че културата като фактор за устойчиво духовно и ико-
номическо развитие на регионите е част от националната политика, която ще се осъщест-
вява на базата на Националната стратегия за българската култура. 
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24.07.2012 г.
СЪВЕТ 
РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ И НАЦИОНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
Второ заседание на Съвета за развитие на 
регионите и национална инфраструктура към 
президента на Република България на тема: 
„Национални приоритети в селскостопанската 
политика на Република България до 2020 година”.

Съветът очерта най-важните приоритети в селскостопанската политика на Република 
България до 2020 година. На заседанието участниците постигнаха консенсус по залагането на 
следните две ключови направления в отрасъла:

1) Екологично насочено земеделие - участниците се обединиха около позицията, че финансови-
те мерки, ориентирани към опазване на околната среда и борбата с промените в климата, 
ще  бъдат съществен компонент  на  политиките по развитие на селското стопанство и 
селските райони. Постигането на заложените „зелени“ цели и възможността земеделските 
производители да се възползват ефективно от програмите на ЕС налага адаптирането на 
националните политики към новите изисквания  на ЕС.

2) Насърчаване на развитието на овощарството, зеленчукопроизводството и животновъд-
ството - бе постигнат консенсус, че развитието на овощарството, зеленчукопроизводство-
то и животновъдството  предоставят възможности за постигане на балансирано земеделие, 
производство с висока добавена стойност и повишаването на конкурентоспособността на 
българската селскостопанска продукция и хранително-вкусовата промишленост.
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19.09.2012 г.
СЪВЕТ
ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
Трето заседание на Съвета за социално и икономическо 
развитие към президента на Република България на 
тема: „здраве и здравеопазване: ключови цели и решения“. 

Заседанието имаше за цел да формира национален консенсус относно приоритетните цели 
и възможни стъпки за повишаване ефективността и качеството на здравеопазването и 
здравното състояние на българските граждани в контекста на националното програмиране 
за периода 2014-2020 г.

Реформата в здравеопазването ще бъде едно от условията за отпускането на европейските 
средства за България в следващата бюджетна рамка за периода 2014-2020 г. Затова е особено 
важно в следващите месеци обществото ни да постигне съгласие за целите на здравната 
реформа”. Това заяви президентът Росен Плевнелиев при откриването на заседанието на 
Съвета. Държавният глава отбеляза значението и възможността, която средствата от 
европейските фондове дават за технологичното осъвременяване на спешната помощ и 
болничната среда.

Постигането на повече ефективност и прозрачност при управлението на публичните сред-
ства в сферата на здравеопазването е задължително условие за постигането на по-добри ре-
зултати и увеличаване на доверието и на пациентите, и на медиците в здравната система, 
бе категоричната позиция на участниците в дискусията. Като най-ефективна мярка в това 
отношение бе посочена възможността за ускореното въвеждане на електронното здравео-
пазване и създаването на електронни досиета на пациентите. Осигуряването на навременна 
информация за здравния статус на гражданите е от ключово значение и за профилактиката, 
и за спешната медицина, които от своя страна следва да намалят броя на скъпоструващото 
лечение на пациенти с хронични заболявания. “Ние не гледаме на електронното здравеопазва-
не само като на идентификационна електронна здравна карта. Елементите на тази систе-
ма трябва да бъдат локални, регионални и национални и да бъдат обединени в една инфор-
мационна екосистема, в услуга на професионалистите, на държавата и на пациентите”, заяви 
президентът Плевнелиев. Обща бе позицията, че проблемите в българското здравеопазване 
са наслоявани с години и това налага постигането на широк обществен консенсус за приори-
тетите в здравната политика, независимо от промените във властта. 

По време на срещата бе отбелязана също така нуждата от подобряване на социалния ста-
тус на медицинския персонал у нас и от преустановяване на процеса на “изтичане” на ви-
сококвалифицирани кадри от системата на здравеопазването, както и от подобряване на 
условията за следдипломна квалификация на младите лекари. Според участници в заседанието 
трябва да бъде преосмислен моделът на финансиране на лечебния процес и изкривяването на 
болничната помощ, чрез насочването на средства към определени, високоплатени клинични 
пътеки. Строежът на нови болници да става на базата на ясни правила, а определянето на 
техните профили - според оценка на реалните нужди на населението в даден регион, беше 
подчертано още по време на срещата.
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21.09.2012 г.

СЪВЕТ
ВЪНШНА ПОЛИТИКА, ОТБРАНА И СИГУРНОСТ
Първо заседание на Съвета за външна политика, отбрана и сигурност 
към президента на Република България на тема: 
„Обществена дискусия по проектите на законите за Военното разузнаване, 
Националната служба за охрана, Държавна агенция „Разузнаване“ 
и закона за управление и функциониране на системата 
за защита на националната сигурност на Република България.“ 

На заседанието бяха подложени на широка обществена дискусия проектите на законите за 
специалните служби. В работата на Съвета бяха привлечени представители на парламен-
тарно представените политически партии, неправителствените организации, научната 
общност, експерти и ръководителите на специалните служби. Основната задача на това об-
съждане бе да допринесе за високото качество и интегритета на комплекта проектозакони 
и да отговори на обществените очаквания за прозрачност в сектор „Сигурност”.“ Пакетът 
от закони създава инструментариум за изграждане и развитие на механизъм за взаимодейст-
вие при кризи, но и при заплаха от кризи, механизъм, който от своя страна осигурява възмож-
ности за ангажиране на ресурса не на парче, да имаме синергийни ефекти, да работим заедно 
по националните приоритети”, заяви президентът Росен Плевнелиев при откриването на 
заседанието. Държавният глава добави, че проблемите на сектор „Сигурност“ не трябва да 
се решават конюнктурно и не трябва да се политизират, защото тези служби не служат на 
една или друга партия, а на държавността. „За мен е по-добре, дори и законите да са несъ-
вършени, да ги има, отколкото да ги няма.“ 

Президентът разви тезата, че има пълен политически консенсус, което означава, че със си-
гурност политическите партии ще подкрепят с много аргументи и с добра мотивация 
усилията да има работещи закони. „Недопустимо е повече от 20 години специалните служби 
да стоят без закони“, обяви държавният глава и подчерта, че приемането на Общия устрой-
ствен закон е необходимо условие, за да се реализира целта за ефективно споделяне на ресурси 
и прозрачно задаване на приоритети, както и за ефективния контрол на тяхното изпълне-
ние, включително и върху дейността на службите. Подготвените проектозакони са много 
добра база за дебати по тях, бяха категорични участниците в съвета. Обща бе позицията, че 
проведената дискусия е била изключително ползотворна и в конструктивен тон.

Президент на
Република България

158          



Инициативи

2. 3.

1.

 159



4.

5.

6.

1. Инициатива: „Мобилна приемна“
2. Инициатива: Награда „Джон Атанасов“
3. Инициатива: „Младежка визия за развитие на България“
4. Инициатива: „Подкрепи една мечта“
5. Инициатива: „Ден на отворените врати“
6. Инициатива: „Месец на политическите консултации“
7. Инициатива: „Ден на отворените врати“
8. Иницатива: „Българската Коледа“, с президента
  Първанов на концерта в Народния театър

7.

8.

Президент на
Република България

160          



Президент

МЕСЕЦ НА 
ПОЛИТИЧЕСКИТЕ 

КОНСУЛТАЦИИ
Месец на политическите консултации е нова инициатива на 
президента на Република България, която ще се провежда еже-
годно в Администрацията на президента. 

В основата на инициативата е провеждането на разговори 
между президента и парламентарно представените полити-
чески партии, на които се обсъждат стратегически теми с 
приоритетно значение. 

Целта на тези консултации е търсенето на консенсус между 
политическите партии по отношение на основните нацио-
нални приоритети и актуални реформи за текущата година. 

По време на Месеца на политическите консултации прези-
дентът проведе разговори с парламентарно представени-
те политически партии - ГЕРБ, БСП, ДПС, Синята коалиция 
и „Атака“. Една от основните теми на разговорите беше 
Националната програма за развитие „България 2020“. 

По време на консултациите на преден план се изведе и не-
обходимостта от продължаване на важни ключови реформи. 
Постигна се консенсус за провеждане на реформа в сектор 
„Сигурност” и приемане на общ устройствен закон за всички 
служби. Постави се акцент върху реформата в съдебната сис-
тема и необходимостта от публичен и прозрачен избор на 
нов състав на Висшия съдебен съвет. 

Друга приоритетна област, която беше обект на обсъждане, 
бе административната реформа и електронното управле-
ние, които са необходимо условие са създаването на профе-
сионална, мотивирана и работеща администрация. 

Постави се въпросът за нуждата от цялостна стратегия за 
водния сектор и продължаване на реформата в науката и об-
разованието в контекста на изработване на нови модели на 
финансиране на иновации и научни изследвания. 

Парламентарно представените партии се обединиха около 
идеята за промяна в Изборния кодекс, с цел подобряване ка-
чеството на изборния процес. 

 24 февруари 2012 г. СИНЯТА КОАЛИЦИЯ
 27 февруари 2012 г. БСП
 7 март 2012 г. ДПС
 16 март 2012 г. ГЕРБ
 22 март 2012 г. АТАКА

Инициативи
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5 май 2012 г.
ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

На 5 май 2012 г. се състоя „Ден на отворените врати“ в адми-
ни-страцията на президента. 

По време на обиколката посетителите имаха възможност 
да разгледат кабинетите на президента и вицепрезидента, 
както и заседателните зали на институцията, в които дър-
жавният глава провежда работни и официални срещи. Пред 
Гербовата зала бяха изложени оригиналите на бойни знамена 
на Българската армия. 

В Гербовата зала бяха изложени и ордените и медалите, кои-
то президентът връчва за особени заслуги на изявени българ-
ски и чужди общественици и политици.

30 май 2012 г.
ПОДКРЕПИ ЕДНА МЕЧТА

На 30 май 2012 г., в Дом № 2 на резиденция „Бояна”, се проведе 
традиционният абитуриентски бал за 236 младежи (148 мом-
чета и 88 момичета) от 51 специализирани институции за 
деца, центрове за настаняване от семеен тип или защитени 
жилища. 

Преди началото на бала президентът Плевнелиев откри тру-
довата и образователната борса, на която бяха представени 
възможностите за реализация на младите хора. 

Празничната част на програмата включваше посещение на 
абитуриентите в Националния исторически музей, както и 
музикална програма с участието на популярни български из-
пълнители. 

В рамките на проявата стартираха 2 нови инициативи:

А) за финансова подкрепа на приети студенти, напуснали спе-
циализираните институции за деца, центрове за настанява-
не от семеен тип или защитени жилища чрез предоставяне 
на еднократна финансова помощ до 2000 лв. За целта бяха 
разработени правила, регламентиращи реда и условията за 
кандидатстване на младежите;

Б) за стипендия и работа в ПОК „Доверие“ на приети студен-
ти в първи курс по професионално направление „Икономика“ 
от съответното висше училище, напуснали специализирани-
те институции за деца, центрове за настаняване от семеен 
тип или защитени жилища. За целта през август 2012 г. бе 
подписано споразумение между Администрацията на пре-
зидента и ПОК „Доверие“ за съвместна дейност в рамките 
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Инициативи на президента

на инициативата на президента на републиката „Подкрепи 
една мечта“, както и бяха разработени правила за реда и ус-
ловията за кандидатстване за стипендия, предоставена от 
ПОК “Доверие“ в рамките на инициативата „Подкрепи една 
мечта“ и на Договор за придобиване на квалификация. 

19 ноември 2012 г.
Среща с одобрените за еднократна финансова помощ 14 мла-
дежи, напуснали през 2012 г. специализирана институция за 
деца, център за настаняване от семеен тип или защитено 
жилище, и приети за студенти първи курс през 2012 г.

4 октомври 2012 г.
НАГРАДА 

„ДЖОН АТАНАСОВ”
Наградата на президента на Република България „Джон 
Атанасов“, учредена на името на създателя на първия елек-
тронен компютър - известния учен от български произход 
Джон Атанасов, се връчва от 2003 г. в подкрепа на личните 
постижения на младите български изследователи, работещи 
в сферите на информатиката и информационните техноло-
гии.

От 2012 г. стартира връчването на две грамоти „Джон 
Атанасов - за прилагане на научни постижения в практика-
та и за разработки с голям обществен принос и две грамо-
ти „Джон Атанасов - ученици и техните преподаватели“ за 
учениците, постигнали двата най-високи резултата в меж-
дународните ученически олимпиади и състезания по инфор-
матика и информационни и комуникационни технологии, и 
екипите, които са ги подготвили.

Носителите на отличията „Джон Атанасов“ се избират от 
комисия. Съставът на комисията включва водещи изследова-
тели и практици в областта на информационните и комуни-
кационните технологии.

Носители на отличията „Джон Атанасов“ за 2012 г.: награ-
да „Джон Атанасов“ - д-р Димитър Жечев; грамота „Джон 
Атанасов” за прилагане на научни постижения в практиката и 
за проекти с висока обществена значимост - д-р Иван Димов, 
д-р Ивелина Стоянова; грамота „Джон Атанасов - ученици и 
техните преподаватели“ - Йордан Чапъров и преподаватели 
- Антон Шиков, Руско Шиков и Милослав Средков, Димитър 
Вулджев и преподаватели - Николина Николова, Диана Попова 
и Константин Делчев.
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5 декември 2012 г.
МЛАДЕЖКА ВИЗИЯ ЗА 

РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ
„Младежка визия за развитие на България“ е нова инициатива 
на президента на Република България, която ще се провеж-
да ежегодно. Младите хора могат да имат ценен принос за 
развитието на страната. Тяхното участие в определянето 
на приоритетите за развитие на България, в намирането на 
отговор на обществените проблеми и предизвикателства 
е от съществено значение, за да могат всички млади хора 
да използват пълноценно своите способности и да намират 
приложими, смислени и устойчиви решения. Целта на тази 
нова инициатива е да насърчи участието на младите хора в 
процеса на вземане на решения чрез провеждането на ежегод-
ни срещи със студенти, завършили с отличие образователно-
квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“. 

На 5 декември 2012 г. в сградата на СУ „Св. Климент Охридски“ 
бе проведена първата среща от инициативата. На нея взеха 
участие повече от 100 абсолвенти от над 40 висши училища 
и колежи от цялата страна. На срещата бяха проведени дис-
кусии по актуални въпроси, организирани в 8 панела, съобразно 
тематичните направления на съветите към президента в 
областите: външна политика; отбрана и сигурност; правни 
въпроси; духовност, култура, национална идентичност; разви-
тие на регионите и национална инфраструктура; икономиче-
ско развитие; социални политики; наука и образование. 

10 - 12 юли 2012 г.
МОБИЛНА ПРИЕМНА

„Мобилна приемна“ е инициатива на президента на Република 
България, която се организира по време на неговите посеще-
ния в страната. Първата изнесена мобилна приемна беше 
открита в Областния информационен център във Варна на 
10 юли 2012 г. и продължи работа до 12 юли 2012 г. За трите 
дни в центъра дойдоха около 80 граждани, за да подадат пред 
служителите от отдел „Приемна” на президентската инсти-
туция сигнали и жалби. В последния ден на инициативата дър-
жавният глава посети Областния информационен център във 
Варна, за да се срещне лично с гражданите. 
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23 януари 2012 г. 
 22 януари 2013 г.

БЪЛГАРСКАТА КОЛЕДА
„Българската Коледа” е благотворителна инициатива на пре-
зидента на Република България, чиито съорганизатори са 
Българската национална телевизия и Нова телевизия. Целите 
на „Българската Коледа“ са да насърчава дарителството в 
страната, да спомага за решаване на значими за обществото 
проблеми, касаещи здравето на децата, и да подпомага деца 
за осъществяване на скъпоструващо лечение и рехабилита-
ция.

През 2012 г. бяха приети нови правила за набиране и разпре-
деление на средствата от благотворителната инициатива, 
с цел „Българската Коледа“ да бъде максимално прозрачна, об-
ществено отговорна и ефективна в преследване на мисия-
та, която си е поставила. Правилата са публично достъпни 
на интернет страницата на инициативата (www.bgkoleda.
bg). Една от ключовите промени, въведени с тези правила, 
бе създаването на Експертен съвет, разглеждащ постъпва-
щите молби за подпомагане. Съветът включва представите-
ли на Българската педиатрична асоциация, Асоциацията по 
неонатология, националния консултант по детски болести, 
дарителските и пациентски организации, център „Фонд за 
лечение на деца”. С правилата бе въведен и нов подход при 
реализирането на целите на инициативата - избиране на еже-
годна общественозначима тема, с цел намиране на устойчиви 
решения в областта на детското здравеопазване. Темата до-
пълва дейността на „Българската Коледа“ и се избира с помо-
щта на водещи специалисти в областта на детското здраве 
и Експертния съвет. 

На 1 декември бяха представени резултатите от реализира-
ната в хода на 2012 г. кампания „Българската Коледа“ 2011/2012 
г. успя да подпомогне лечението и рехабилитацията на най-
много деца от създаването на инициативата. Със 773 750,59 
лева, от общонабраната сума в размер на 1 362 342 лв., бяха 
подпомогнати 358 деца, както и бе закупена нова медицинска 
апаратура за 13 болници в страната на обща стойност 585 
519 лева. Подпомагането на повече деца в рамките на тази 
кампания, както и спестяването на около 300 хил. лв., стана 
възможно чрез съревнователно набиране на ценови оферти и 
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проведени публични процедури за закупуване на лекарства и 
медицинска апаратура.

На 4 декември бе дадено началото на „Българската Коледа“ 
2012/2013 г. и бе обявена темата й: „Рехабилитацията на деца 
с неврологични заболявания“. Традиционният благотворите-
лен концерт в подкрепа на инициативата, на който присъст-
ваха държавният глава, г-н Росен Плевнелиев, г-н Желю Желев, 
президент на РБ 1990-1997 г. и г-н Георги Първанов, президент 
на РБ 2002-2012 г., се състоя на 25 декември 2012 г. Хиляди съп-
ричастни българи обединиха усилия и успяха да съберат близо 
2 млн.лв. в благотворителната инициатива до месец януари 
2013 г.

22 януари 2013 г.
СЪВЕТ НА ПРЕЗИДЕНТИТЕ

Съветът на президентите е нова инициатива на президент-
ската институция. На нея президентът кани своите пред-
шественици на ежегодна среща, за да бъдат дискутирани 
приоритетни въпроси и теми. Идеята е Съветът на прези-
дентите да се провежда всяка година на 22 януари – датата, 
на която българският държавен глава встъпва в длъжност. 
Целта на инициативата е да се създаде нова традиция на 
приемственост в президентската институция, търсене на 
конструктивен диалог и обмяна на идеи. 
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Вицепрезидент

Вицепрезидентът Маргарита Попова пое съвместна иници-
атива с министър-председателя на германската провинция 
Райнланд-Пфалц г-н Курт Бек за организирането и провеждане-
то на „часове по демокрация“ в българските езикови училища.

Лична инициатива на г-жа Попова е запазването на специал-
ността „Българистика“ в университетите в Кьолн, Германия; 
Венеция, Италия; Виена, Австрия и Лондон, Великобритания. 

Благодарение на инициативата на вицепрезидента г-жа 
Попова в Европейско училище номер 4 в Брюксел на 24 октом-
ври 2012 година бе открита българска секция, в която ще се 
обучават децата на работещите в европейските институ-
ции. Това бе голям проблем, защото, 5 години след приемане-
то на страната ни в ЕС и след признаването на българския 
за официален език на общността, българските деца нямаха 
възможност да учат на родния си език.

Участие на българите зад граница в изработването на 
Национална стратегия за българите в чужбина и в усъвър-
шенстване на националните политики. На 7 и 8 ноември 2012 
г. в Брюксел, в Европейския парламент, над 150 сънародници 
от 23 държави от петте континента дискутираха пробле-
мите на изучаването на майчиния език, социални проблеми и 
институционално представителство на българите зад гра-
ница. Конференцията „Политики за българите в чужбина“ бе 
под патронажа на вицепрезидента.

През август 2012 г. бе разработена първата по рода си 
Стажантска програма към Комисията по помилването, коя-
то стартира през септември с приемането на първите 
осем стажанти - студенти в горния курс, от специалността 
,,право“ на СУ и УНСС. В рамките на 140 часа за три месеца те 
участват в сравнителноправните, криминологичните и на-
казателноправните изследвания и анализи, които Комисията 
извършва, както и в подготовката на молбите за помилване 
за разглеждане от Комисията. Целта на програмата е да по-
виши професионалната подготовка и да предостави ранен 
професионален опит на бъдещи специалисти по право и пуб-
лична администрация в създаването и прилагането на основа-
ни на знание държавни политики.

Инициативи на президента
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Ордени и медали

7 юни 2012 г.: Награждаване на културни дейци: проф. Венец Димитров, проф. д-р Елка Константинова, Янка Рупкина, д-р Илия Попилиев, Иван 
Варимезов, Александър Дяков
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28 март 2012 г. Указ № 129/28.03.2012 г. 

Проф. д-р Тацуро Мацумае, „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие

Политик, учен и общественик, доктор по инженерни науки, 
преподавател в Токийския университет, председател на 
Асоциацията за приятелство Япония - България. Отличие за 
особено значими заслуги за развитието на българо-японски-
те отношения в областта на културата, образованието и 
науката и във връзка с неговата 80-годишнина.

4 април 2012 г.. Указ № 145/04.04.2012 г. 

Джон Атанасов, „Мадарски конник“ I ст. 

Син на Джон Атанасов. За особено големите му заслуги за 
развитието на двустранните отношения и сътрудничест-
во между България и САЩ.

4 април 2012 г. Указ № 146/04.04.2012 г. 

Джоан Гедърс, „Мадарски конник“ I ст. 

Дъщеря на Джон Атанасов. За особено големите й заслуги за 
развитието на двустранните отношения и сътрудничест-
во между България и САЩ.

7 юни 2012 г. Указ № 218/07.06.2012 г. 

Юдит Ланг, „Стара планина“ I ст. 

Извънреден и пълномощен посланик на Унгария в България 
2008-2012 г. За изключително големите й заслуги за развитие-
то на двустранните отношения между България и Унгария и 
по повод окончателното й отпътуване от страната.

18 юни 2012 г. Указ № 238/18.06.2012 г. 

Чан Ван Тхин, „Стара планина“ I ст.

Извънреден и пълномощен посланик на Социалистическа 
република Виетнам в България 2009-2012 г. За изключително 
големите му заслуги за развитието на двустранните отно-
шения между България и Виетнам и по повод окончателно-
то му отпътуване от страната.

Чуждестранни граждани, 

наградени с държавни отличия
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18 юни 2012 г. Указ № 239/18.06.2012 г. 

Даниела Баришич, „Стара планина“ I ст. 

Извънреден и пълномощен посланик на Република Хърватия 
в България 2009-2012 г. за изключително големите й заслуги за 
развитието на двустранните отношения между България 
и Хърватия и по повод окончателното й отпътуване от 
страната.

26 юни 2012 г. Указ № 247/26.06.2012 г. 

Димитър Михайлов Атанасов, 

„Св.св. Кирил и Методий“ I ст.

Член на УС на фондация „Православната църква на 
Българската екзархия“; представител на Българската 
патриаршия в контактите й с Вселенската патриаршия в 
Истанбул. 

За големия му принос за съхраняване на българското духовно 
и културно наследство в Република Турция.

26 юни 2012 г. Указ № 248/26.06.2012 г. 

Васил Лязе, „Св.св. Кирил и Методий“ I ст. 

Председател на УС на фондация „Православната църква 

на Българската екзархия“ в Турция. За големия му принос за 
съхраняване на българското духовно и културно наследство в 
Република Турция.

9 юли 2012 г. Указ № 268/09.07.2012 г. 

Тове Скарстейн, „Стара планина“ I ст. 

Извънреден и пълномощен посланик на Кралство Норвегия в 
България 2007-2012 г. За големи заслуги за развитието на 

двустранните отношения между Кралство Норвегия и 
България и по повод окончателното й отпътуване от 
страната.

23 юли 2012 г. Указ № 284/23.07.2012 г. 

Таря Лайтиайнен, „Стара планина“ I ст.

Извънреден и пълномощен посланик на Република Финландия 
в България 2009-2012 г.

За изключително големи заслуги за развитието и укрепване-
то на двустранните отношения между България и Република 
Финландия.
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23 юли 2012 г. Указ № 285/23.07.2012 г.

Стефано Бенацо, „Стара планина“ I ст.

Извънреден и пълномощен посланик на Италианската ре-
публика в Република България 2008-2012 г. За изключително 
големите му заслуги за развитието на двустранните отно-
шения между България и Италианската република и по повод 
окончателното му отпътуване от страната.

26 юли 2012 г. Указ № 289/26.07.2012 г. 

Марк Михилсен, „Стара планина“ I ст.

Извънреден и пълномощен посланик на Кралство Белгия в 
България 2008-2012 г. 

За изключително големите му заслуги за развитието на дву-
странните отношения между България и Кралство Белгия и 
по повод окончателното му отпътуване от страната.

30 юли 2012 г. Указ №294/30.07.2012 г. 

Махеш Ман Шрестха, „Мадарски конник“ I ст.

Лицензиран агент на българската фирма „ВАП Хидро“; добро-
волно оказва съдействие на българските експедиции в Непал. 
За особено големи заслуги за подпомагане на българските 
граждани в Непал и за укрепване на българо-непалските 
връзки.

28 август 2012 г. Указ № 308/28.08.2012 г.

Джеймс Уорлик „Стара планина“ I ст. 

Извънреден и пълномощен посланик на САЩ в България 2010-
2012 г. 

За изключително големите му заслуги за развитието на 
двустранните отношения между България и САЩ и по повод 
окончателното му отпътуване от страната.

29 август 2012 г. Указ 313/29.08.2012 г. 

Михеил Уклеба, „Стара планина“ I ст.

Извънреден и пълномощен посланик на Грузия в България 
2008-2012 г. За изключително големите му заслуги за раз-
витието на двустранните отношения между България 
и Грузия и по повод окончателното му отпътуване от 
страната.

29 август 2012 г. Указ № 314/29.08.2012 г. 

Макото Ито, „Стара планина“ I ст.

Извънреден и пълномощен посланик на Япония в България 
2010-2012 г. За изключително големите му заслуги за развитие-
то на двустранните отношения между България и Япония и 
по повод окончателното му отпътуване от страната.
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Ордени и медали

29 август 2012 г. Указ № 315/29.08.2012 г. 

Проф. д.х.н. Фрерих Йоханес Кайл, 

„Св.св. Кирил и Методий“ II ст. 

От Техническия университет в Хамбург, доктор хонорис 
кауза на ХТМУ. За значимия му принос в развитието на обра-
зованието и науката.

29 август 2012 г. Указ №316/29.08.2012 г.

Проф. д.т.н. Лотар Вилхелм Мьорл, 

„Св.св. Кирил и Методий“ II ст.

От университета „Ото фон Герика“, Магдебург; доктор 
хонорис кауза на ХТМУ“. За значимия му принос в развитието 
на образованието и науката.

30 август 2012 г. Указ №317/30.08.2012 г. 

Франк Бауър, „Мадарски конник“ I ст.

Президент на фондация „Америка за България“ от 2008 г. 

За големите му заслуги в културата, образованието и наука-
та и укрепването на двустранните отношения между САЩ 
и България.
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Български граждани, 

наградени с държавни отличия

21 февруари 2012 г. Указ № 71/21.02.2012 г.
Атанас Георгиев Георгиев, „За заслуга“
Земеделски производител, активен участник на Социалния коми-
тет, подпомагащ разпределението на помощи. 
За проявено самообладание и спасяване на жители на с. Бисер, 
застрашени от наводнението. 

21 февруари 2012 г. Указ № 72/21.02.2012 г.
Атанас Димитров Атанасов, „За заслуга“
Земеделски производител, активен участник на Социалния коми-
тет, подпомагащ разпределението на помощи.
За проявено самообладание и спасяване на жители на с. Бисер, 
застрашени от наводнението. 

28 февруари 2012 г. Указ № 87/28.02.2012 г.
Бригаден генерал Златко Тонев Златев, „За военна заслуга“ I ст. 
Член на екипажа на вертолет на Военновъздушните сили, оказали 
помощ при скъсването на стената на язовир „Иваново“. 
За проява на изключителен професионализъм, 
себеотрицание и чувство за отговорност.

28 февруари 2012 г. Указ № 88/28.02.2012 г.
Майор Крум Йовков Семов, „За военна заслуга“ III ст.
Член на екипажа на вертолет на Военновъздушните сили, оказали 
помощ при скъсването на стената на язовир“Иваново“.За проява 
на изключителен професионализъм, себеотрицание и чувство за 
отговорност.

28 февруари 2012 г. Указ № 89/28.02.2012 г.
Ст. лейтенант Васил Галитонов Ганчев, „За военна заслуга“ III ст. 
Член на екипажа на вертолет на Военновъздушните сили, оказали 
помощ при скъсването на стената на язовир “Иваново“. За проя-
ва на изключителен професионализъм, себеотрицание и чувство 
за отговорност.

28 февруари 2012 г. Указ № 90/28.02.2012 г.
Офицерски кандидат Димо Атанасов Костов, 
„За военна заслуга“ III ст.
Член на екипажа на вертолет на Военновъздушните сили, оказали 
помощ при скъсването на стената на язовир „Иваново“. За проя-
ва на изключителен професионализъм, себеотрицание и чувство 
за отговорност.

Президент на
Република България

174          



28 февруари 2012 г. Указ № 91/28.02.2012 г.
Старшина Петко Кирков Кирков, „За военна заслуга“ II ст.
Член на екипажа на вертолет на Военновъздушните сили, оказали 
помощ при скъсването на стената на язовир „Иваново“. За проя-
ва на изключителен професионализъм, себеотрицание и чувство 
за отговорност“

28 февруари 2012 г. Указ № 92/28.02.2012 г.
Антон Димитров Христозов, „За военна заслуга“ III ст.
Член на екипажа на вертолет на Военновъздушните сили, оказали 
помощ при скъсването на стената на язовир „Иваново“. За проя-
ва на изключителен професионализъм, себеотрицание и чувство 
за отговорност“.

9 февруари 2012 г. Указ № 151/09.04.2012 г.
Йорданка Любчова Донкова, „Стара планина“ I ст. 
Олимпийска шампионка, бягане 100 м. За особено големи заслуги 
за развитието и популяризирането на физическото възпитание 
и спорта.

30 май 2012 г. Указ № 202/30.05.2012 г.
Проф. д-р Елка Георгиева Константинова, 
„Св. св. Кирил и Методий“, огърлие 
Литературен критик, писател и общественик. За изключително 
големите й заслуги за развитието и укрепването на българската 
култура и по повод нейната 80-годишнина.

30 май 2012 г. Указ № 203/30.05.2012 г. 
Янка Анастасова Василева-Рупкина,
„Св. св. Кирил и Методий“, огърлие 
Народна певица. За изключителния й принос за популяризиране на 
българската народна песен и по повод нейната годишнина.

30 май 2012 г. Указ № 204/30.05.2012 г.
Адела Тодорова Пеева, „Св. св. Кирил и Методий“ I ст. 
Режисьор и продуцент. За големите й заслуги за развитието на 
българското кино и по повод нейната 65-годишнина.

30 май 2012 г. Указ № 205/30.05.2012 г. 
Проф. Венец Василев Димитров, „Св. св. Кирил и Методий“ I ст. 
Оператор на 23 игрални филма, носител на 4 награди. За голе-
мите му заслуги за развитието на българското кино и по повод 
неговата 75-годишнина.

30 май 2012 г. Указ № 206/30.05.2012 г.
Александър Цветанов Дяков, „Св. св. Кирил и Методий“ I ст. 
Художник, награден с множество български и чуждестранни от-
личия. За изключителния му принос към българската култура и по 
повод неговата 80-годишнина.

30 май 2012 г. Указ № 207/30.05.2012 г.
Иван Костадинов Варимезов „Св. св. Кирил и Методий“ I ст. 
Оператор, награден с множество български и чужди отличия. За 
големите му заслуги към българското кино и във връзка с негова-
та 70-годишнина.

Ордени и медали
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30 май 2012 г. Указ № 208/30.05.2012 г. 
Проф. д-р Илия Любенов Попилиев, „За заслуга“
Лекар, с две изобретения и осем рационализации в областта на 
кардиологията. За изключително големите му заслуги в областта 
на медицината.

12 юни 2012 г. Указ № 229/12.06.2012 г.
(посмъртно) Пламен Дончев Петков, „За храброст“ I ст.
Загинал при спасяването на 5-годишно момиче в Англия. За 
проявена храброст, героизъм и саможертва при спасяването на 
човешки живот.

26 юни 2012 г. Указ № 245/26.06.2012 г.
Сийка Тодорова Барбулова, „Стара планина“ I ст.  
Спортист, дисциплина „гребане”, с множество спортни награди 
от международни състезания. За големите й заслуги като състе-
зател и треньор по гребане.

26 юни 2012 г. Указ № 246/26.06.2012 
Стоянка Ненкова Груйчева, „Стара планина“ I ст. 
Спортист, дисциплина „гребане”, с множество спортни награди 
от международни и републикански състезания. За големите й 
заслуги като състезател и спортен деятел.

9 юли 2012 г. Указ № 265/09.07.2012 г.
Проф. Иван Христов Лалов, „Св.св. Кирил и Методий“ I ст. 
Инженер, преподавател, автор на учебници и книги в областта 
на мостостроенето и хидравлични изследвания. За големите му 
заслуги в областта на образованието и науката.

9 юли 2012 г. Указ № 266/09.07.2012 г.
Димитър Георгиев Коруджиев, 
„Св. св. Кирил и Методий“, огърлие
Писател. За големите му заслуги към българската култура.

9 юли 2012 г. Указ № 267/09.07.2012 г.
Георги Харалампиев Костадинов, „Стара планина“ I ст. 
Спортист, дисциплина „бокс”, олимпийски шампион. 
За неговите заслуги като състезател и спортен деятел.

9 юли 2012 г. Указ № 269/09.07.2012 г.
(посмъртно) Димитър Иванов Ламбов, „За храброст“ I ст. 
Загинал при спасяването на 9-годишно дете край къмпинг 
„Арапя“. За проявена храброст, героизъм и саможертва при спа-
сяването на човешки живот.

9 юли 2012 г. Указ № 270/09.07.2012 г.
(посмъртно) Иван Димитров Божанов, „За храброст“ I ст.
Загинал при спасяването на 9-годишно дете край къмпинг 
„Арапя“. За проявена храброст, героизъм и саможертва при спа-
сяването на човешки живот.

Президент на
Република България

176          



17 юли 2012 г. Указ № 282/17.07.2012 г.
Петър Петров, „За храброст“, 1 ст.
Член на екипажа на кораб „Коста Конкордия”, потънал край ита-
лианския остров Джилиа“. За проявена храброст и героизъм при 
спасяването на бедстващите пътници.

6 август 2012 г. Указ № 306/06.08.2012 г.
(посмъртно) Петър Христов Тодоров, „За храброст“ I ст. 
Загинал при спасяване на две деца от удавяне при къмпинг 
„Липите“. За проявена храброст, героизъм и саможертва при 
спасяването на човешки живот.

6 август 2012 г. Указ № 307/06.08.2012 г.
(посмъртно) Христо Стефанов Стефанов, 
„За храброст“ I ст. 
Загинал при спасяване на две деца от удавяне при къмпинг 
„Липите“. За проявена храброст, героизъм и саможертва при 
спасяването на човешки живот.

1 октомври 2012 г. Указ № 332/01.10.2012 г.
Проф. д-р Стоян Иванов Дурин, „За заслуга“
Експерт-счетоводител, възстановител на одиторската профе-
сия в България, преподавател в УНСС, автор на 35 издания.  
За заслуги в областта на образованието и науката

30 октомври 2012 г. Указ 382/30.10.2012 г.
Вицеадмирал Пламен Иванов Манушев, „За военна заслуга“ I ст. 
За големия принос за изграждането и развитието на връзките 
и взаимодействието на БА и МО с наши съюзници и партньори 
от НАТО и ЕС и по повод освобождаването му от военна служба.

30 октомври 2012 г. Указ 383/30.10.2012 г.
Генерал-майор Йордан Тодоров Йорданов,
 „За военна заслуга“ I ст.
За големия му принос за изграждането и развитието на връзки-
те и взаимодействието на БА и МО с наши съюзници и парт-
ньори от НАТО и ЕС и по повод освобождаването му от военна 
служба.

9 ноември 2012 г. Указ № 391/09.11.2012 г.
Йордан Георгиев Соколов, „Св. св. Кирил и Методий“ I ст. 
Юрист, юридически съветник на президента Жельо Желев, депу-
тат от СДС, председател на 37-oто НС. За особено значимия му 
принос за науката и развитието на демократичните процеси в 
България.

9 ноември 2012 Указ № 392/09.11.2012 г. 
Проф. Михаил Димитров Неделчев,  
„Св. св. Кирил и Методий“ I ст.
Литературен критик, редактор, автор, преподавател, депу-
тат в Седмото велико и в 36-oто НС. За особено значимия му 
принос за развитието на литературата и по случай 70 години 
от рождението му.

Ордени и медали
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Общият брой писма, свързани с изложения на граждани, полу-
чени и разгледани в отдел „Приемна” в дирекция „Канцелария”, 
е 11 757. Молбите, жалбите, сигналите, декларациите, отворе-
ните писма, петициите, предложенията и исканията от ус-
тен прием на граждани са 9 088, от които 5 602 са подадени 
за първи път, 2 546 са повторно подадени и 940 са получени 
при изслушване на граждани. Постъпилите отговори от ин-
ституции за дадени становища и предприети действия са 
2 669. 

Сравнителният анализ на данните с предходни години по-
казва значително увеличение на изложенията на граждани. 
Постъпилите молби и жалби са:

9 088 - през 2012 г.

3 947 - през 2011 г.

4 267 - през 2010 г.

4 963 - през 2009 г.

5 820 - през 2008 г.

8 137 - през 2007 г.

Засиленият интерес от гражданите да се обърнат за съдей-
ствие или с предложения към президентската институция 
се дължи преди всичко на поетите от президента Росен 
Плевнелиев ангажименти, част от които са да отвори вра-
тите на президентството за всички граждани и да работи за 
по-добра бизнес среда и за привличане на повече инвестиции.

 

Отдел „Приемна“ е част 
от дирекция „ Канцелария“ 

в Администрацията 
на президента и 

отговаря за работата 
с предложенията и 

сигналите

Приемна

Президент на
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Приемна

Тематичният характер на исканията спрямо общия брой на постъпилите изложения

* включва изложения, 
 свързани с екология, вероизповедания, изобретения, искания за 
 сезиране на Конституциянния съд и за налагане на вето и др.Източник: отдел „Приемна“
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Най-многобройни са молбите, жалбите и сигналите със съдебен характер. Повечето от тях 
са свързани с наличието на висящ или приключил съдебен процес. В тези случаи на подателите 
е разяснена невъзможността за намеса в работата на съдебната система. Някои от изложе-
нията са изпратени на вниманието на Инспектората към Висшия съдебен съвет. В случаите 
на изнесени данни от компетентността на прокуратурата сигналите са поставени на вни-
манието на съответната структура на този съдебен орган. 

На второ място са исканията по теми, касаещи социални проблеми. Най-често те се отна-
сят до получаване на социална помощ, социални услуги, съдействие за намиране на подходяща 
работа и пенсионни въпроси. Същите са изпратени на съответните регионални дирекции 
за социално подпомагане, Министерството на труда и социалната политика и Националния 
осигурителен институт за проверка и произнасяне по компетентност.

Голям брой са писмата, съдържащи жилищни проблеми. Гражданите с остра жилищна нужда 
търсят съдействие за настаняване в общинско жилище. 

Към президента се обръщат хора с проблеми, свързани с прилагането на Закона за устрой-
ство на територията. Най-чести са изложенията, свързани с установяване на имотни грани-
ци, узаконяване на строежи, незаконно строителство. По писмата е осъществена кореспон-
денция с общините и Дирекцията за национален строителен контрол.

Част от въпросите се отнасят до спазване на трудовото законодателство; проблеми в 
областта на здравеопазването – относно получаване на здравни услуги и тяхното качество, 
тежки здравословни проблеми, освидетелстване от експертни лекарски комисии; проблеми 
в областта на селското стопанство, свързани най-често с възстановяване на земеделски земи 
и гори и въпроси на производители и арендатори. Други теми, поставени в писмата, са 
свързани с предоставянето на обществени услуги - водоснабдяване и канализация, електрора-
зпределение, топлофикация; външна политика; транспорт и съобщения; наука и образование.

По постъпилите молби и сигнали е преценено кой е компетентният орган за решаване-
то им и те са препратени на съответната институция с молба за отговор до подателя 
и Администрацията на президента за даденото становище или предприетите действия. 
Видно от получените отговори, сезираните институции извършват проверки по случаите, 
и когато това е възможно, оказват търсеното съдействие на нуждаещите се лица. 

Президент на
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НА ПРЕЗИДЕНТА

 2 април 2012 г., вестник „Кориере дела Сера“

Интервю на президента Росен Плевнелиев 

„Кориере дела Сера“: Господин президент, какво Ви накара да 
се откажете от проекта за ядрена централа с Москва?

Росен Плевнелиев: Преди да бъда избран, посочих някои прио-
ритети: енергийна ефективност, енергийна диверсификация 
и либерализация на енергетиката. 

„Кориере дела Сера“: 90% от използвания газ в България идва 
от руската компания „Газпром“. Вниманието към диверсифи-
кацията е разбираемо.

Росен Плевнелиев: За да си доставяме газ, разполагаме само 
с една тръба и от нея сме зависими. Това трябва да се про-
мени.

„Кориере дела Сера“: Как би трябвало да се промени?

Росен Плевнелиев: Необходима е ясна стратегическа визия 
и на нейна основа да взимаме решенията. Когато се концен-
трираме върху енергетиката, трябва да мислим за качество-
то, а не само за количеството. Не само да строим, да стро-
им и пак да строим нови централи. Това, което има значение, 
е енергийната ефективност. Имаме програма за целта - спи-
рането на централата е знак за този нов национален приори-
тет и аз го подкрепям.

„Кориере дела Сера“: В какво се състои програмата?

Росен Плевнелиев: Ще започнем да реновираме панелните 
жилища, в които живеят 2 млн. и 700 хиляди души. Като цяло 
в Европа 40% от енергията се губи в сградите. Ако ги напра-
вим ефективни, можем да спестим стотици милиарди. Това 
е приоритет и на Европейския съюз. Смелото българско ре-
шение е в правилната посока.

„Кориере дела Сера“: А с Русия как ще се разберете?

Росен Плевнелиев: Няма да бъде лесно. Според мен Русия раз-
бира, че отношенията с България, укрепвани през вековете, 
не трябва да зависят от един единствен проект. Те са нещо 
много повече.

„Кориере дела Сера“: Какво мислите за завръщането на 
Путин в Кремъл?

Росен Плевнелиев: Той е силен човек, Русия е голяма стра-
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Интервюта

на, но единственият начин да правиш добри сделки е да си 
стиснеш ръцете, преди да сложиш подписа си, като двете 
страни трябва да извлекат полза от договорите. Не едини-
ят да печели, а другият да губи. Трябва да се постигне баланс. 
Представете си, че тази централа се окаже твърде скъпа за 
България и бъдещите поколения изпаднат в банкрут. Това би 
било във вреда и за двете страни.

„Кориере дела Сера“: Би ли трябвало Европейският съюз да 
направи нещо, за да поощри едно ваше по-голямо доверие към 
Русия на Путин?

Росен Плевнелиев: Европейският съюз следва да бъде по-ин-
тегриран и силен преди всичко в енергетиката. Силно се на-
дяваме европейските страни да ни подкрепят, за да не се 
повтаря повече случилото се през 2008 г., когато, заради кон-
фликта с Украйна, Русия спря да ни доставя газ. Надявам се ЕС 
да ни подкрепя, за да може страната ни да се интегрира в 
европейската енергийна мрежа, особено в газовата.

„Кориере дела Сера“: Говорихте ли в Рим за това?

Росен Плевнелиев: От вашия популярен и надпартиен пре-
зидент и от министъра на външните работи знам, че наши-
те две страни подкрепят проекта „Южен поток“, в който 
участва ЕНИ. Ние обаче подкрепяме и други газови трасета. 
Нека да го кажем ясно: всяка тръба, която пресече региона, ще 
има подкрепата на България.

Интервю на Маурицио Капрара

 23 май 2012 г., CNN International, 

QuestMeansBusiness, 

в разговор с Ралица Василева

Водещ: Министър-председателят на България е в Брюксел за 
неформалната среща на върха на ЕС. Страната му се присъе-
дини към съюза през 2007 г. и това съвпадна точно с началото 
на икономическата криза. Сега българският президент казва, 
че правителството ще изчака развитието на нещата, преди 
официално да се присъедини към еврозоната.

Ралица Василева разговаря с президента Росен Плевнелиев от 
Срещата на върха на НАТО в понеделник.

Росен Плевнелиев, президент на България: Растежът не 
може да се базира на нарастващи планини от дълг за сметка 
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на следващите поколения. Растежът може да бъде изработен 
само със структурни реформи и устойчиви действия. 

Ралица Василева, кореспондент на CNN: Позволете да Ви 
попитам дали променихте мнението си относно присъеди-
няването на България към зоната на еврото, след като видя-
хте какво се случва в Гърция?

Росен Плевнелиев: България винаги е била слаба, когато е била 
изолирана. Историята ни показва, че когато сме интегрира-
ни и част от успешните семейства, ние вървим напред и се 
развиваме много по-бързо. Ние сме горд и ефективен член на 
Европейския съюз. И рано или късно ще станем член на евро-
зоната. 

Разбира се, нашето правителство заема позиция на изчакване 
и наблюдава как ще се развие ситуацията. Но бъдете сигур-
ни, че еврото като обща валута е един от двата най-важни 
европейски проекта, стартирали през последните 20 години. 
И ние твърдо стоим зад него. Не знаем дали ще се случи през 
следващите две или три години, но еврото ще бъде стабил-
но и България ще се присъедини към Еврозоната. 

 12 юли 2012 г., вестник DieWelt

Интервю на президента 

Росен Плевнелиев за вестник DieWelt

DieWelt: Изненадан съм, че можем да водим това интервю на 
немски. Къде сте научил толкова добре немски?

Росен Плевнелиев: Осем години бях строителен предприе-
мач във Федералната република и помагах за изграждането 
на Германия. Много съм горд с това. С мои партньори бя-
хме ангажирани например с реконструкцията на сградата на 
Райхстага. Ангела Меркел също ме попита къде съм научил 
толкова добре немски. Отговорът ми беше: на една стро-
ителна площадка. Когато ме попита коя, казах: строител-
ната площадка на Вашето канцлерство. Там отговаряхме за 
монтажа на специални стени и окачени тавани. Направихме 
някои неща в Германия.

DieWelt: За тези осем години престой в Германия страната 
превърна ли се във Ваша втора родина?

Росен Плевнелиев: Да. В Германия получих шанс за развитие, за 
опознаване на света и, разбира се, научих много неща. Дойдох 
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тук като млад българин, облечен с тениска и дънки. Получих 
обаче голяма подкрепа.

DieWelt: Последният източноевропейски държавен глава, кой-
то впечатли със своите познания по немски, беше Владимир 
Путин. Имате ли други сходства с Вашия колега в Москва?

Росен Плевнелиев: (смее се) Не съм много сигурен. Познанията 
по немски обаче са добра инвестиция. Уверен съм, че Германия 
не само е мотор на европейската интеграция, но и в бъдеще 
ще играе важна роля. С Русия поддържаме приятелски отно-
шения, като България държи на своите национални интереси. 
С избирането ми за президент заявих, че ще работя за това 
моята страна да има добро име като член на Европейския 
съюз и да е интегрирана в силна Европа.

DieWelt: Откакто сте на поста си, еврокризата се задълбочи. 
Искате ли изобщо да се присъединявате към общата валута, 
както преди желаехте?

Росен Плевнелиев: Естествено, ясно е. Еврото е един от 
двата големи проекта, които бяха започнати в Европа през 
последните 20 години. Другият е разпространяването на де-
мокрация в източната част на континента. Тези две неща не 
бива да се поставят в опасност, тъкмо напротив – трябва 
да се форсират.

България, разбира се, ще се присъедини към еврозоната. Все 
още не сме готови на 100%, но страната ни е една от три-
те в Европа, които напълно изпълняват критериите от 
Маастрихт. Ще се застъпваме и за продължаване на демокра-
тизацията в Източна Европа.

DieWelt: Отстраняването на колегата Ви Траян Бъсеску от 
поста му още една стъпка в тази посока ли е?

Росен Плевнелиев: Като президент на демократична евро-
пейска държава следя с внимание и загриженост политиче-
ското развитие в съседна Румъния. Убеден съм, румънският 
народ ще успее да съхрани един от основните принципи на 
демократичното общество, а именно – разделението на вла-
стите.

DieWelt: Описвате Германия като движещата сила за евро-
пейското единение. Обаче икономическото бъдеще на съюза 
е неизвестно, а присъединяването на София и Букурещ към 
Шенгенското споразумение се спира заради съпротивата на 
холандския десен популист Геерт Вилдерс, на чиято търпи-
мост разчита правителството в Хага. Очаквате ли повече 
от германското правителство?

Росен Плевнелиев: Всеки вижда колко професионално и успеш-
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но се охраняват българските европейски граници. Разбира се, 
когато си направил домашните си и се придържаш към пра-
вилата, тогава очакваш солидарност. Тук очакваме и подкре-
пата на Германия. Имаше проблем с Холандия. Убедени сме, 
че популистките партии не бива в такава голяма степен да 
влияят върху европейската политика, както това става в хо-
ландския случай. Ние обаче ще си свършим работата. Тогава 
ще дойде и европейската солидарност.

DieWelt: Въпреки високата безработица, България се при-
държа към границата на дефицита, записана в договора от 
Маастрихт. Това не вреди ли на растежа, който последно 
достигна само 1,7 %?

Росен Плевнелиев: Правилната рецепта за Европа се със-
тои от финансова дисциплина, структурни реформи за 
по-голяма конкурентоспособност и политика за растеж. 
Правителствата трябва да харчат само толкова, с колкото 
разполагат. А не толкова, колкото искат.

България е добър пример за това. Нашият дефицит е под 
контрол. Той е под 2,1 % от брутния вътрешен продукт 
(БВП). През тази година вероятно ще падне дори под 1,6 на 
сто. Нашите държавни дългове, със своите 16,2 % от БВП, са 
не само сред най-ниските в Европа, но и в световен мащаб.

Преди 15 години България беше фалирала. Една трета от 
финансовите институти бяха банкрутирали и хората бяха 
на улицата. Тогава българските дългове възлизаха на 105 % от 
БВП. Редуцирането им е рецепта, която с удоволствие бихме 
дали и на други държави в Европа.

DieWelt: Визирате вероятно Гърция. Имате ли разбиране за 
държави, където благосъстоянието е отчетливо по-голямо, 
но маастрихтските критерии не се изпълняват?

Росен Плевнелиев: Имаме разбиране. Но, знаете ли, в Гърция, 
Испания и в други страни се очаква растежът да дойде от 
Брюксел. А той се гради вкъщи и всички трябва здраво да 
работим за него. Това правим в България. Най-напред трябва 
да се създаде потенциал за растеж, като за целта трябва да 
се осъществят структурни реформи за повишаване на кон-
курентоспособността и производителността. Растежът не 
идва наготово и на кредит.

Ние заставаме зад нашите приятели в Гърция. Те ще получат 
помощ. Но и домашните трябва да си направят. Хубава къща 
може да се построи, когато основите са стабилни.

DieWelt: България все още се затруднява да извърши съдебна-
та реформа и да победи корупцията. Защо?
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Росен Плевнелиев: Много правителства преди това не по-
ставяха акцентите там. От три години ние се опитваме 
да разработим нови закони и да проведем структурните ре-
форми. Много по-ефективно управляваме средствата от ев-
ропейските фондове. Има само три държави, в които нито 
една от оперативните програми на ЕС не е била прекратява-
на. България е сред тях.

Разбира се, не казвам, че сме перфектни или че не ни пред-
стои още много работа. Правосъдната система трябва да 
стане по-ефективна и да се произнася по-бързо. В парламента 
беше приет и Закон за отнемане на незаконно придобитото 
имущество. Това ще има силно превантивно влияние и върху 
престъпниците, и върху политиците.

DieWelt: Често се критикува липсата на медийна свобода в 
България. Последно, Българското сдружение на издателите се 
оплака, че правителството финансира индиректно доброже-
лателни медии. Не се ли корени в това един от проблемите 
за развитието на страната ви?

Росен Плевнелиев: Да. Ако искаш да се развиеш като ста-
билен партньор в демократичното европейско семейство, е 
важно да се придържаш към основните демократични прин-
ципи. Ние имаме проблеми, но българското развитие не е 
завършило. Преди 20 години имахме тоталитарна социалис-
тическа система, в която липсваше въобще гражданско обще-
ство и нямаше никакви свободни медии. Съзнаваме проблема, 
търсим добри решения, но и добри партньорства. Много ще 
се радваме, ако от Германия и Европа дойдат инвестиции в 
българския медиен пазар.

DieWelt: Когато едно правителство съзнателно влияе върху 
медиите, това не е въпрос на развитие, а просто опит да се 
повлияе на общественото мнение в собствена полза.

Росен Плевнелиев: Ако има доказателства, че правителство-
то върши това, като президент ще се намеся. Избран съм 
пряко от хората и нося отговорност пред българското об-
щество. Необходими са обаче доказателства. Понякога ние в 
България сме твърде самокритични. Заради липсващата ефек-
тивност на някои институции информациите се разпрос-
траняват все чрез медиите. За мен като президент функ-
циониращите институции са върховен приоритет. Имам 
предвид съдебната система и медийния надзор. Когато бъде 
постигнато това, медийната среда ще стане съвсем друга. 
Искам ясно да подчертая - България има невероятно разноо-
бразие от медии както на регионално, така и на национално 
ниво, но най-вече в интернет.

Интервюта

 187



DieWelt: Малцинства, като ромското и хомосексуалното, чес-
то стават жертви на насилие от десни движения. Наскоро 
1500 хомосексуални демонстрираха в София за равноправие, 
докато представители на църквата призоваваха да ги убият 
с камъни. Прави ли държавата Ви достатъчно за защитата 
на тези хора?

Росен Плевнелиев: Става въпрос за няколко представители 
на църквата, а не за официална позиция на Българската пра-
вославна църква. Още веднъж: за 20 години не можем да на-
правим това, което други държави са постигнали в продъл-
жение на 100. Показали сме колко сме толерантни. България 
си сътрудничи прекрасно с всичките си съседи. Българското 
общество също се развива положително. Има популистки и 
дясноекстремистки партии, но българите са толерантни. 
Парадите на хомосексуалните стават все по-големи с всяка 
изминала година и свързаната с това толерантност ни рад-
ва, разбира се.

DieWelt: В САЩ Мит Ромни твърди, че може да санира стра-
ната, тъй като е ръководил предприятие. Бизнесмените по-
добри политици ли са?

Росен Плевнелиев: Във времената на криза това, че си бил 
бизнесмен, помага много, тъй като се налага бързо да се взи-
мат тежки решения. Не искам да се меся в американската 
предизборна кампания. Моето минало на предприемач ми по-
могна да постигам бързи резултати и да печеля доверието 
на хората. След 20 години празни обещания българите се дис-
танцираха от политиката. За да се обърне тази тенденция, 
има нужда от политици, които си държат на думата. Част 
от моя успех се дължи на това, че поставям приоритети. 
Дадох малко обещания, но ги изпълнявам.

DieWelt: Политиците, които са направили парите си в част-
ния бизнес, по-малко ли са податливи на корупция?

Росен Плевнелиев: Категорично. Когато сте богат, парите 
не са най-важното, а репутацията. Когато я загубите, губите 
всичко.

Интервю на Конрад Пуциър
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24 септември 2012 г.
CNBC Exclusive, Squawk Box

FlatTaxLessons From Bulgaria

Интервю на президента Росен Плевнелиев 

Водещ: Обединените нации се събират днес да дискути-
рат най-наболелите въпроси. Към нас се присъединява Росен 
Плевнелиев, президент на Република България. Г-н президент, 
благодаря Ви, че се присъединихте към нас. Ще говорим за 
Европейския съюз, за който имахме няколко коментара от 
чешкия президент. България има много по-ниски лихви по су-
веренния си дълг от много европейски страни, които следим. 
Президентът Вацлав Клаус каза, че разрушението на европей-
ската демокрация е в последната си фаза „заради двулични 
политици, които отвориха вратите за европейска „супер-
държава“. Къде се намирате вие? На страната на Германия 
ли сте за повече интеграция, или сте на страната на южно-
европейците?

Росен Плевнелиев: Днес имам среща с президента Клаус и 
мога да му задам този въпрос, но нека погледнем двете лица 
на въпроса. За мен едното е, че финансовите пазари имат 
доверие и вярват на България. Защо е така? Защото България 
е, на първо място, страна с изключително нисък дълг – имаме 
едва 16 на сто дълг спрямо БВП, който е един от най-ниски-
те в ЕС... Това са едва 5 млрд. евро, което е наистина нищо. 
От друга страна, по отношение на дефицита си дори сме на 
плюс и може би сме единствените в Европа. Дефицитът ни 
ще се свие с 0.7 процента до края на годината. 

Тази година България скочи с 12 места в световната класация 
за конкурентоспособност заради конкурентните си предим-
ства – от 74-то на 62-ро място. А най-важното нещо е, че ние 
бележим растеж от 1.3-1.5 на сто, а през следващата година 
планираме 2 процента икономически ръст. България е остров 
на стабилност в региона и ако сте стабилни, можете да се 
развивате, да растете и, да се движите напред...

Водещ: Изглежда ми парадоксално, че някои от страните, 
които са били под съветско влияние, сега са „пї католици“ от 
някои от страните... По-малко „социалистически“ ли сте от 
други държави?

Росен Плевнелиев: Мога ли да Ви дам число? Ще Ви кажа колко 
правителството преразпределя от брутния вътрешен про-
дукт – само 36%! Знаете ли колко преразпределя френското 
правителство? 55 процента! Защо това е така? Защото 
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вярваме, че частният сектор по своята дефиниция е по-ефек-
тивен от публичния сектор. Затова ние оставяме повече 
пари в бизнеса. В Европа...

Водещ: Знам няколко други президенти, които познавам, не 
мога да чуя подобни неща.

Росен Плевнелиев: Страните в Централна и Източна Европа 
доказаха, че могат да правят реформи. Погледнете ситуаци-
ята сега. През изминалите две години в България направихме 
пенсионна реформа и тя е приключена. Извършихме и рефор-
ма в образованието и много други реформи. Ако сте способ-
ни да вземате тежки решения и докажете, че можете да се 
справяте, пазарите ще ви вярват и инвеститорите ще на-
правят същото.

Водещ: Г-н президент, преди няколко години и дори по-малко, 
вие планирахте да кандидатствате за членство в еврозона-
та и да приемете еврото. Още ли планирате в бъдеще да 
приемете еврото?

Росен Плевнелиев: В дългосрочен план - определено да! Засега 
обаче България изчаква как ще се развие ситуацията в еврозо-
ната. Нека Ви дам пример и във връзка с дискусиите в Европа. 
Знаете ли какво е нивото на данъците в България? Е, имаме 
10 % плосък данък върху доходите на физическите лица и също 
толкова на корпоративно ниво. И това, което научихме, е, че 
чрез намаляване на данъците, можем да увеличим приходите 
в държавата. И по този начин България е добър пример как 
можете да бъдете ефективни..

Водещ: Не звучи честно... Никак не звучи честно, Андрю. 10 
процента – просто не е честно...

Росен Плевнелиев: 10-процентната ставка беше въведена 
преди няколко години и ние сме много стабилни... Може би 
именно заради това.

Водещ: А сигурността...

Водещ: Въпросът може би би бил как преразпределяте прихо-
дите във вашата страна...

Росен Плевнелиев: По отношение на разпределението на 
приходите... Днес започнахме дискусия за увеличение на запла-
тите и на пенсиите. Като президент знаете ли какъв беше 
въпросът, който зададох пред парламента? „Добре, увелича-
ваме заплатите и пенсиите, но откъде ще дойдат парите 
за това?“ Наистина ли ще вземем пари от нови кредити, 
увеличавайки дълга, след като България не е пример за бързо, 
евтино и лесно увеличение на заплати и пенсии на основата 
на дългове? Ние сме пример на държава, която е готова да 
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изработи заплатите си. Ние не се крием и имаме още много 
да направим, но ние преразпределяме само толкова, колкото 
сме произвели, а не каквото ни се иска.

Водещ: А безработицата? Това е проблем на много европей-
ски нации. Какво мислите за това?

Росен Плевнелиев: Абсолютно сте права. Безработицата 
преди кризата беше много под 8 процента, а сега е около 11 
процента. Не е най-ниската, но не е и най-високата в Европа. 
Около средната е.

Водещ: С оглед на ситуацията в момента, как прогнозирате, 
че ще се развие безработицата отсега нататък?

Росен Плевнелиев: Тенденцията за безработицата в България 
- може би ще се свие до около 9 процента до година и поло-
вина. Предприехме сега няколко програми, предимно за нама-
ляване на младежката безработица. Имаме програма, според 
която 19 хиляди нови работни места трябва да бъдат раз-
крити до края на годината. Разбира се, България в близкото 
минало беше също така образователен център. И знаете ли 
какво? България беше Силиконовата долина на стария съвет-
ски комунистически блок. Дори сега имаме много силен ИКТ-
клъстер, имаме култура на предприемачеството и точно 
тук подготвяме специални програми заедно със САЩ, с Израел 
и със средства от структурните фондове на Европейския 
съюз, да позиционираме България... 

Водещ: Склонни ли сте на по-тесен съюз в рамките на ЕС, 
при положение че не всички страни са толкова финансово от-
говорни, каквито сте вие, и затова биха спечелили повече? 
Трябва ли да има банков съюз, фискален съюз и стремите ли 
се бързо към това? Стремите ли се към това или сте от 
противниците като... 

Росен Плевнелиев: Аз съм много проевропейски президент 
и ние вярваме, че предстои следваща фаза на интеграция в 
Европа. Тя е необходима и важна. Това, което искам да видя 
повече в Европа, е повече политици, които вземат твърди 
и бързи решения. Изминаха повече от четири години от ко-
лапса на „Лемън Брадърс“ и ние мислим за това и за други 
неща и, ако искате пазарите и инвеститорите да ви вярват, 
трябва първо да повярвате на самите себе си – че имате 
план и вървите в правилната посока. И тук става въпрос за 
Европа – да имате план и да се придъжате към него! Ще има 
банков съюз, добре, политически съюз – добре, банков съюз... 
Но, моля ви, развивайте се и се движете, постигайте резул-
тати!
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Водещ: Готови сте да споделите проблемите на държави, 
които не са толкова ориентирани към частния сектор - 
Португалия, Испания, Италия, Франция. Готови сте да пое-
мете всички тези проблеми и хората накрая ще могат да се 
радват на резултатите от усилията ви? Искате да... 

Росен Плевнелиев: Да, абсолютно сте прав и нека ви кажа 
нещо. Макар че в момента има малко проблеми, Европа има 
ярко бъдеще и всеки трябва да работи за това – за по-интег-
рирана Европа, за Европа, която е световна икономическа, но 
и политическа сила.

Водещ: Но те трябва да извършат същите пазарни рефор-
ми, които сте извършили и вие?

Росен Плевнелиев: Определено сме сигурни, че те все още се 
случват... 

Водещ: Наистина ли?

Росен Плевнелиев:...и започват да разбират, че конкурентос-
пособността е наистина важна.

Водещ: Не засегнахме един друг въпрос – възприемането на 
корупцията. Европейската комисия наскоро излезе с нов до-
клад, както всяка година България е в списъка. Как променяте 
това възприятие и се отнасяте към въпроса за корупцията? 
Как променяте тези внушения сред бизнеса и сред политиче-
ската общност? 

Росен Плевнелиев: Нека Ви дам факт. Преди три години и 
половина България имаше някои проблеми със средствата 
от европейските фондове – те бяха спрени за някои големи 
инфраструктурни проекти. Сега, три години и половина по-
късно, България е една от трите европейски държави, която 
няма спрени средства по европейските структурни фон-
дове! Как се случи тази промяна за три години и половина? 
Случи се, след като правителството взе твърдото решение 
да привлече на работа млади хора. Сега имаме министри 
и експерти, 33- и 35-годишни мениджъри, които просто се 
фокусират върху повишаването на прозрачността в това, 
което правим по големите инфраструктурни проекти. И 
всъщност днес процентът на грешките при усвояването на 
европейските структурни фондове е спаднал драстично - от 
15 процента до 2.1 процента, което е едно от най-добрите 
постижения в Европа. Промяната е възможна за три години и 
половина и България е добър пример за това!

Водещ: Много добре. Благодаря ви, г-н президент, и успех в 
срещите Ви в Обединените нации. 
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4 октомври 2012 г.
The WSJ
Интервю на президента Росен Плевнелиев за The WSJ: 
BulgarianPres. Plevneliev‘s New BusinessPlan “Business of Celebrity”

Водещ: Искам да кажа „Добре дошъл” на президента на 
България Росен Плевнелиев. Имах възможност да Ви видя на 
среща с много влиятелни бизнесмени. И едно от нещата, кои-
то наистина ми направиха впечатление, докато говорехте 
на тези предприемачи, беше, нека го наречем, радикалното 
предложение, което трябва да привлече повече чуждестран-
ни инвеститори да инвестират в България. Наистина ми на-
прави впечатление и дали Ви чух правилно - Вие казахте, че ако 
компания дойде в България и започне бизнес, Вие ще поемете 
заплатите на всички наети работници за две години, както и 
някои други предимства? Разкажете ми за това. 

Росен Плевнелиев: Абсолютно! В момента придвижваме нов 
закон за насърчаване на чуждестранните инвестиции и всъщ-
ност той ще влезе в парламента през следващите седмици 
и искаме законът да влезе в сила от началото на следваща-
та година. Това, което искаме да постигнем, е много ясно 
- България приветства чуждите инвеститори. Ние подобря-
ваме бизнес средата и сме много прагматични - казваме им, 
че ако дойдат в България, ние ще се погрижим за заплатите 
за известен период от време. Ще се погрижим и за социал-
ните осигуровки за първите две години. Готови сме да пре-
доставим много повече предимства, сред които да поемем 
разходите за амортизация на компютри и машини и също 
така обучението и образованието на служители и това също 
е предвидено в закона.

Водещ: Добре, а по отношение на… Чух ви да казвате 10 % 
корпоративен данък…

Росен Плевнелиев: Точно така. Ние сме европейски шампи-
он с 10-процентен корпоративен данък и 10 на сто ставка 
на плоския данък върху доходите. И, познайте какво, с нама-
ляването на данъците увеличихме приходите в бюджета. 
България е истински пример за това как с разумна данъчна 
политика можеш да повишиш държавните приходи. 

Водещ: По време на срещата казахте нещо много хуморис-
тично и на което много се радвате. Казахте, че силно Ви сму-
щава това, че 50 процента от Вашите студенти стават 
юристи и финансисти и сега имате твърде много от тях, но 
имате едва няколко хиляди инженери. 

Росен Плевнелиев: Така е и бях толкова смел да го заявя пред 
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толкова много юристи, но това е истината. Светът в XXI 
век се движи от технологиите и дългосрочната визия на пра-
вителствата да обучават компетентни хора, които движат 
индустриите на бъдещето. Това е, което искаме да напра-
вим. Имаме стотици хиляди студенти в България, а стра-
ната ни в миналото беше образователен център за Средния 
изток, Северна Африка и страните от бившия социалисти-
чески блок. Сега също се радваме на силни университети и 
сътрудничим с тях, като ги мотивираме, на първо място, 
да се свързват с индустриите и, второ, да се насочат към 
индустриите на бъдещето. И, разбира се, имаме нужда от 
повече инженери, повече проектанти, от повече хора, които 
произвеждат нещо с ръцете си. 

Водещ: Вие встъпихте в длъжност през януари?

Росен Плевнелиев: Да, преди 6-7 месеца…

Водещ: И ще бъдете президент до 2017 година…

Росен Плевнелиев: Да…

Водещ: От гледна точка на личния Ви живот… Имам предвид, 
че дойдохте тук с около 50 души, „Сикретсървис” Ви чакат 
долу… Как влияе това върху Вас и върху семейството Ви?

Росен Плевнелиев: Ако трябва да бъда честен, все още не 
мога да свикна с това. Наистина за мен е много странно, ко-
гато влезете в асансьора, с вас влизат може би още десет 
души. Същото е и когато се разхождате на улицата. Можете 
ли да си представите как ходите на плаж?! 

Водещ: Не, вие ми кажете… Имате ли време да отидете?

Росен Плевнелиев: Не, изобщо не е възможно. Проблемът е, 
че трябва да се науча да се справям с това. Свободна душа 
съм, обичам да се придвижвам свободно. Открит човек съм, 
който се снима с всички и стиска ръката на всеки и мисля, 
че като държавен глава трябва да свикна с промяната, но и 
институциите също - службите по сигурността, те също се 
променят. Процесът е в двете посоки. 

Водещ: България е решила да изчака с присъединяването си 
към еврозоната. Защо взехте това решение? По-рано гово-
рихме с Вас и Вие казахте, че ще се присъедините, но очак-
вате някои неща да се случат, преди да го направите. Какво 
очаквате да видите?

Росен Плевнелиев: В дългосрочен план определено ще се при-
съединим към еврозоната, но дотогава ще следим какво се 
случва и как се развива ситуацията. Искаме да видим план, 
който е ясен и политически подкрепен. Бихме искали да ви-
дим отговорни политики в подкрепа на този план. Вярваме, 
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че сега Европа взема някои важни решения през изминалите 
месеци и искаме да видим някои правителства да работят 
на национално ниво твърдо и отговорно за изпълнението на 
този план. Сигурен съм, че до година - година и половина ев-
розоната ще овладее проблемите си и ще се върне на верния 
път. 

Водещ: Каква е дилемата? Това, което виждам, е, че истинска-
та дилема, поправете ме, ако греша, е, че ако например сте 
държава, в която средната месечна заплата е 400 евро, няма 
политически смисъл да бъдеш „шумна” страна като Гърция, 
където хората получават по около 3000 евро на месец. Стои 
ли пред вас тази дилема и пред българския народ, ако се при-
съедините към eврозоната?

Росен Плевнелиев: Прав сте, България е страната с едни 
от най-ниските доходи. Много е трудно да обясниш на 7.4 
милиона българи с техните заплати от 500 евро и пенсии 
от средно 150-160 евро, че трябва да плащат дълговете на 
някого с много по-висока заплата. От друга страна, такива 
проблематични въпроси като например, в Германия хората 
се пенсионират на 67 години, а във Франция - на 60 години, 
много е трудно да се обяснят тези неравенства и те трябва 
да бъдат преодолени. В дългосрочен план Европа ще остане 
голяма световна сила и ще навлезе в нова фаза на интегра-
ция. В краткосрочен план твърде много политици чувстват 
и действат само с оглед на това да бъдат преизбрани. Това 
е, което не искам да правя!

Водещ: Това е глобален феномен…

Росен Плевнелиев: Може наистина да Ви изненадам, но Ви 
казвам, че не мисля за преизбирането си. За мен е проблема-
тично сега да говоря за това, защото си мисля, че имате 
петгодишен мандат - обещали сте и трябва да изпълнявате 
обещанията си. И ако започнете да обяснявате, че мислите 
за преизбирането си, хората ще си кажат, че се опитвате да 
отложите изпълнението на обещанията си и да ги оставите 
за следващ етап. Това не е правилно! Обещавате, имате пет 
години, изпълнявате - толкова е просто. И тогава хората ще 
решат.

Водещ: Добре, г-н президент, желая Ви всичко хубаво и успех в 
продължаващото Ви посещение. 

Росен Плевнелиев: И аз Ви благодаря. 

Интервю на Лий Хокинс

Интервюта

 195



 27 ноември 2012 г.,

в. „Хюриет Дейли Нюз”

Интервю на президента Росен Плевнелиев 

Турция има добра визия, казва българският президент Росен 
Плевнелиев. Турция не просто работи за бъдещето и проспе-
ритета на нацията си, но също така се позиционира на кръс-
топътя на европейско-азиатската търговия, казва бившият 
министър на регионалното развитие, като добавя, че това 
ще бъде полезно и за България. 

Успехът на Турция е много важен за България според българския 
президент Росен Плевнелиев. „Колкото по-богата и напредна-
ла става Турция, толкова същото се случва и на нас”, каза той 
пред „Хюриет Дейли Нюз” по време на официалната си визита 
в Анкара.

„Хюриет Дейли Нюз”: България подкрепя „Набуко-Запад”, но 
също така подписа инвестиционен договор с „Газпром” за 
„Южен поток”. Не е ли това противоречие?

Росен Плевнелиев: Изобщо няма противопоставяне. Ние вяр-
ваме, че колкото повече тръби минават през нашата страна, 
толкова по-добре. Това е така, защото си взехме поука от 
миналото. В миналото имахме само една тръба и един дос-
тавчик. Един от големите приоритети, които изведох като 
президент, беше енергийната диверсификация и енергийната 
ефективност. Горди сме, че вече имаме първи резултати по 
отношение на енергийната диверсификация. „Южен поток” 
е важен проект за нас и за Европа, защото той не диверси-
фицира доставчика, но диверсифицира трасето на тръбата. 
През 2008 г. останахме на студено, след като единствената 
тръба, която преминава през Украйна, беше спряна. Научихме 
си урока и работим за диверсификация. 

„Хюриет Дейли Нюз”: Но Вие не мислите, че двете тръби 
се конкурират и че присъединяването към „Южен поток” би 
могло да изпрати сигнал, че България счита за по-големи шан-
совете на „Южен поток” да се реализира по-скоро, отколкото 
„Набуко-Запад”?

Росен Плевнелиев: Не, не мисля така. В бизнеса едно плюс едно 
е повече от две! Синергията е много важна. Икономиката и 
всяко решение, продиктувано от нея, се базира на ефектив-
ност и прагматизъм, това също има огромна роля. „Набуко-
Запад” би могъл да бъде по-ефективен, по-евтин и да бъде по-
строен по-бързо, ако преминава през нашия регион. България 
има специален закон за обектите с национално значение, 
който ни помогна да ускорим националните инфраструк-
турни проекти. Ако погледнете цената за изграждането на 
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магистрала, ние строим три пъти по-евтино от Гърция и 
от Румъния! Посланието е, че сме подготвени за „Набуко-
Запад”, доколкото той ще се реализира по-бързо и по-евтино. 
Готови сме да дадем най-доброто от себе си. Ще работим и 
за европейско решение. 

„Хюриет Дейли Нюз”: В каква степен България и Турция са 
„очи в очи” по енергийните въпроси? 

Росен Плевнелиев: Благодарни сме, че имаме такъв диалог и 
сътрудничество. Сега имаме за цел да свържем газопреносни-
те мрежи на България и Турция. Това е проектът за интер-
конекторна връзка, която е приоритет и за двете страни. 
Въпросът, който остава, е дали тази връзка ще бъде част от 
„Набуко-Запад” или ще бъде отделен проект. Ние работим 
за европейско решение и предстоят много срещи в Брюксел 
по инициатива на България. Турция постигна много важен на-
предък с TANAP (Трансанадолския газопровод). Приветстваме 
проекта и този напредък. 

„Хюриет Дейли Нюз”: „Набуко” сега се нарича „Набуко-Запад”, 
мислите ли, че това намали стойността на проекта, като 
имате предвид онези, които не вярват, че „Набуко” е осъ-
ществим?

Росен Плевнелиев: В крайна сметка всеки проект трябва 
да носи стойност на акционерите и да бъде ефективен. 
„Набуко” сега се радва на по-ефективен и прагматичен подход 
и това дава тласък на неговата реализация. 

„Хюриет Дейли Нюз”: Смятате ли, че TANAP измести 
„Набуко” встрани?

Росен Плевнелиев: Не, ние го виждаме като първата фаза на 
по-голям проект, който диверсифицира източниците на газ 
за Европа. 

„Хюриет Дейли Нюз”: По време на посещението си в Турция 
показахте интерес към жп връзката под Босфора. Чудя се дали 
това е, защото сте били министър на регионалното разви-
тие, или има друга символична причина за Вашия интерес? 

Росен Плевнелиев: Това се дължи на стремежа ми да инте-
грирам и да свързвам. Започнах със свързването на България с 
магистрали, искам да свържем България и с региона. Допреди 
3 години и половина България нямаше нито една магистра-
ла, която да я свързва с Турция, Румъния, Гърция, Сърбия или 
Македония. Нямахме добри железопътни връзки, а на 450-кило-
метровата ни граница с Румъния по река Дунав имахме само 
един мост. Това е, откъдето тръгнахме. Това е миналото на 
нашия регион - регион на напрежения, регион на изолация, реги-
он на „желязната завеса”, която също така разделяше нашите 
две нации преди 20 години. 
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„Хюриет Дейли Нюз”: През тази година всъщност отбеляз-
ваме 100-годишнината от Балканските войни. 

Росен Плевнелиев: Всъщност Балканите в миналото бяха 
символ на разделение, битки, борби и изолация. Бих искал да 
работя за други Балкани, които са интегрирани и където гра-
ниците падат. Строим мостове и магистрали и се свързваме 
не само физически, но и културно. Трябва да свържем нашите 
икономики, нашите региони и нашите визии. Това, което на-
учихме в миналото в България, е, че страната е слаба, когато 
е изолирана. Затова искаме да видим България интегрирана с 
нашите съседи чрез Европа. 

„Хюриет Дейли Нюз”: От тази гледна точка какво виждате, 
когато погледнете Турция?

Росен Плевнелиев: Турция има внушителна визия, привет-
стваме я и я подкрепяме. Турция, с нейната много амбициозна 
програма за строителство на магистрали, на пътища и на 
тръбопроводи, не просто работи за бъдещето и за прос-
перитета на нацията си, но също така се позиционира на 
кръстопътя на европейско-азиатската търговия и това е 
много мъдър ход. България може да спечели, ако се присъеди-
ни. България е врата на Турция към Европа, а, от друга страна, 
Турция е врата на България и Европа към много големи пазари. 

„Хюриет Дейли Нюз”: Значи не обръщате внимание на тези, 
които критикуват Турция за налагане на политика на нео-ос-
манизъм?

Росен Плевнелиев: Хората винаги ще търсят удобни изви-
нения и бързи обяснения. Това би могло да бъде истина само 
в мечтите на някои политици. Би могло да се разпростра-
няват слухове, че някой би могъл да мисли за постигането на 
това или онова. 

Това, в което определено съм сигурен, е, че Турция работи 
за интеграция и има амбициозна програма за модернизация. 
Това е и което Мустафа Кемал Ататюрк каза на своята нация: 
„Модернизирайте се, отворете се към широкия свят и не 
само следвайте, а водете”. 

Успехът на Турция е много важен за България, защото докато 
Турция напредва и става по-богата, това ще се случва и на 
нас. Само заедно можем да се справим в бързо променящия се 
свят. Бъдещето принадлежи на тези, които създават възмож-
ности и развиват най-важните оръжия - таланта и знанието, 
и работят за развитие.

„Хюриет Дейли Нюз”: Интересно е, че казвате „ще се спра-
вим”, когато сме заедно, но вие сте вече част от ЕС, където 
някои не искат да видят Турция. Как Турция би могла да бъде 
по-полезна на България - като една от ЕС или като страна 
извън ЕС? Някои казват, че оставена извън Европа, Турция спе-
чели, тъй като беше по-малко засегната от кризата.
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Росен Плевнелиев: България подкрепя присъединителния про-
цес. Бихме искали да видим Турция напредваща в интеграци-
ята си. Европейската интеграция за всяка отделна страна е 
символ на реформи, напредък и просперитет. 

„Хюриет Дейли Нюз”: Турция поиска от НАТО ракети 
„Пейтриът”. Как виждате руската реакция, ще повлияе ли тя 
на решението на НАТО?

Росен Плевнелиев: Определено подкрепяме турската молба. 
Разбира се, Русия е голяма сила и мнението й се чува. Но, от 
друга страна, ние принадлежим към едно семейство, което 
е НАТО. Имаме ясна процедура за вземане на решения и ясни 
правила. И всичко опира до солидарност. Днес Турция среща 
проблем и очаква солидарност от НАТО. Ние сме там, за да 
помогнем и да я подкрепим. 

„Хюриет Дейли Нюз”: Като говорим, че сме от едно семей-
ство и се свързваме и културно, как турските сериали се впис-
ват в картинката? Също толкова популярни ли са в България?

Росен Плевнелиев: Турция направи много мъдър ход, като 
през изминалите 10 години се превърна в световна „мека 
сила”. Българските семейства гледат турски филми. Милиони 
в България живеят с техните герои от филмите. Това е по-
редно доказателство за интеграция. Нашите министри под-
писаха преди три месеца споразумение за сътрудничество в 
областта на културата и ще видим филми, произведени съв-
местно. 

„Хюриет Дейли Нюз”: България се извини за кампаниите 
за асимилация в средата на 80-те години срещу турците в 
България. В каква степен членството в Европейския съюз изи-
гра роля в промяната на културата?

Росен Плевнелиев: Това е процес на трансформация и Вие 
виждате доказателство, че страната ми се движи в правил-
ната посока, също и в културно и историческо измерение. 
Европейската визия и процесът на трансформация драма-
тично промениха България. Все още имаме какво да направим. 
В 1984-1985 г. България шокира света с това, което причини на 
българските граждани от турски произход. Процесът на про-
мяна обаче промени културата от комунистическа на демо-
кратична, от еднопартийна към многопартийна система и 
от тоталитарна икономика към жизнена пазарна икономика. 

„Хюриет Дейли Нюз”: Как представителството на турци-
те влияе върху отношенията?

Росен Плевнелиев: Позитивно. Виждаме ги като мост и 
като шанс. Бихме искали да работим за успеха на всички бъл-
гарски граждани, без значение къде са те. Имаме няколко забе-
лежителни проекти, например електронното правителство, 
които ще бъдат въведени. Тогава за българските граждани ще 
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бъде възможно да гласуват, където и да се намират. 

„Хюриет Дейли Нюз”: Турция е притеснена от възхода на 
ислямофобията в Европа. Каква е ситуацията в България?

Росен Плевнелиев: Българският народ е много толерантен. 
Някои политически партии биха взели лесното решение да 
се позиционират срещу това, което България е постигнала, 
търсейки лесни изборни победи. Много е важно, че подкрепя-
ме толерантността!

„Хюриет Дейли Нюз”: Турция иска визова либерализация, кое-
то е много важно за типа интеграция, за която говорите. 

Росен Плевнелиев: Знаем колко важна е тя. България е на по-
следна фаза на приемането си в Шенгенското пространство. 
Успяхме да облекчим издаването на някои типове визи, за биз-
несмени и за някои други притежатели на турски паспорти, 
както ще видите - безплатни тримесечни визи и много други 
облекчения. Но когато България влезе в шенгенското прос-
транство, ще стане част от семейство с общ и ефекти-
вен подход. Така че очаквайте, че през следващите месеци ще 
може да се пътува по-лесно. 

„Хюриет Дейли Нюз”: Но Шенген не непременно улеснява пъ-
туванията за турски граждани. 

Росен Плевнелиев: Трябва да считате България за приятел на 
Турция и за горд член на ЕС, който може да работи за общо-
европейски решения. Като активен член, който има позиция 
и който работи за интеграция, България ще постави някои 
добри идеи в европейския дневен ред. 

„Хюриет Дейли Нюз”: Които, надявам се, ще бъдат добри 
за Турция.

Росен Плевнелиев: Абсолютно, защото ние можем да ви раз-
берем. Това е важно не само за България, но също и за Европа. 
Турските инвестиции, бизнес, туризъм, създаването на връзки 
- ограниченията трябва да отпаднат за сметка на сътрудни-
чеството и интеграцията. 

През 2012 година българският държавен глава даде интервюта и за други европейски и световни медии, 
сред които BBC World News, Financial Times, Die Presse, турската държавна телевизия TRT, гръцкия ежеднев-
ник „Катимерини“, англоезичното издание на израелския всекидневник „Йедиот Ахронот“. В изпълнение на 
поетите си ангажименти в края на годината президентът Плевнелиев възобнови срещите си с корес-
понденти на чуждестранни медии, акредитирани в България. 
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Речи

1. 22-29 септември 2012 г.: Работно посещение в САЩ и участие в 67-та сесия на ОС на ООН (Ню Йорк и Бостън), лекция на президента в Harvard Kennedy School в Бостън
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Уважаеми господин Печке,

Уважаеми професор Щратеншулте,

Уважаеми господин Хебекер,

Ваши Превъзходителства,

Дами и господа,

Благодаря за възможността да бъда тук с Вас. 

Позволете ми да благодаря за поканата на домакините от 
Представителството на Европейската комисия в Берлин, от 
Европейската академия – Берлин, и фондация „Ханс Зайдел”.

Не за първи път съм тук. Мога да кажа, че се чувствам почти 
като вкъщи.

Някои от вас ще си спомнят, че преди две години бях тук 
в качеството си на министър на регионалното развитие и 
споделих визията си за модерна инфраструктура, магистрали 
и нов подход в управлението на европейските структурни 
фондове в България. 

За тези две години при мен се промени доста. Сега съм пре-
зидент.

Вероятно се питате как е възможно някой, който едва от 
три години е в политиката, да стане президент. При това 
не излъчен от парламента, а избран пряко от българския на-
род. Защо българите избраха точно мен измежду 18 канди-
дат-президенти? 

Мисля, че българският народ избра мен, защото като минис-
тър бях прагматик, бях кризисен мениджър, бях министър 
експерт. Исках да постигна видими резултати за хората. Не 
се страхувах да поемам отговорност. Работих усилено по по-
етите ангажименти.

Лекция на президента в 
Представителството на 

Европейската комисия в 
Берлин 

2 юли 2012 г.

България - надежден партньор в Европейския съюз
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Например като министър обещах три магистрали. Три години по-късно строим вече шест. 
Ние работихме като мениджъри. Ние поставяхме срокове. Хората видяха, че един министър 
прави повече, отколкото обещава. 

Още един пример. Аз обещах да ускоря усвояването на европейските фондове в България и те 
да достигнат до всеки град и регион. За тази цел проведохме дълбока реформа, като нама-
лихме броя на процедурите и ги оптимизирахме. Днес плащанията по оперативна програма 
„Регионално развитие“ са 60 пъти по-ефективни в сравнение с периода до средата на 2009 
г. В резултат на това 92% от българските общини изпълняват европейски проекти. Само за 
две години и половина България извървя пътя от спрените европейски фондове до осъщест-
вяването или стартирането на редица проекти и всички българи вече виждат плодовете на 
европейската солидарност. 

 Може би спечелих доверието на българите, защото бях честен с тях. Аз показвах проблеми-
те и не се свенях да вземам тежки решения. През 2009 имахме истински балон при недвижи-
мите имоти. Още в първите ми дни като министър трябваше да се справям с държавни 
поръчки и договори за милиарди, които не бяха обезпечени със средства. В открит диалог с 
бизнеса и регионите аз обясних, че е наложително да се прекратят много проекти и да се по-
ставят приоритети. Строителните фирми, общините и регионите не бяха щастливи, но 
съдействаха. Осъзнавахме, че много заети в строителния сектор ще загубят работата си. 
Заедно приоритизирахме. Извървяхме заедно пътя от пожелателни до рационални проекти. 

Това е политиката, в която аз вярвам – политиците не трябва да надуват сапунени балони, 
а да ги посочват и да предприемат спешни мерки, както и да провеждат реформи. Това 
направихме в България. 

Българският народ е умен, прагматичен и консервативен.

В България хората не вярват на политици, които само дават празни обещания, но не пред-
лагат решения. В България хората вярват на политици, които посочват съществуващи про-
блеми, предлагат решения и работят.

По време на кандидатпрезидентската кампания през есента на 2011 г. аз водих позитивна, 
конструктивна кампания. Съзнателно не обещах всичко. Това, което обещах, бе публикувано 
на интернет-страницата на президентството. По този начин искам да дам добър пример. 
За да се постигне обществен контрол върху политиците, трябва всеки да може да вижда 
какво обещават и какво изпълняват. Аз вярвам в активната роля на развитото българско 
гражданско общество.

Жан-Клод Юнкер бе казал, че всички знаем какво трябва да се направи, но не знаем как да бъдем 
отново избрани след това.

Аз съм друг вид политик. За мен е важно да знаем какво правим. Аз не работя за това да бъда 
преизбран. Моята цел е да свърша максимално количество работа. Аз се боря ежедневно за 
една модерна България като достоен член на европейското семейство. 

Кризата в Европа е дълбока, непредсказуема и многостранна - политическа, икономическа, фи-
нансова, дългова криза. Много политици казват, че Европа е предизвикала кризата и че Европа 
трябва да реши проблемите. Истина е, дами и господа, че голяма част от проблемите са 
създадени на национално ниво. Решенията също трябва да са национални. Ние се нуждаем от 
европейска солидарност, но и от национална отговорност.

Речи
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Днес някои страни - членки на ЕС, заради липсата на структурни реформи, имат затруднения 
по отношение на конкурентоспособността си. 

Големият проблем за икономиките на Европейския съюз, с малки изключения, се състои в огра-
ничаването на конкурентоспособността в комбинация с огромни социални ангажименти и 
програми.

Германия, противно на това, дава пример, като през последните десет години проведе 
тежки реформи за покачване на конкурентоспособността. Резултатите са видими днес. 
Германия се позиционира добре в условията на значителна конкуренция от страна на новите 
регионални и глобални центрове на индустриален растеж. Добрите постижения се отпла-
щат – добрите реформи правят разликата.

Тежките времена изискват ефективен кризисен мениджмънт и ясни решения. Всички ние, 
всичките 27 държави, сме на един кораб. Появи ли се пукнатина, дори тази пукнатина да не е 
в центъра, а в периферията на кораба, то тя ще потопи кораба.

Изходът от кризата не е лек – необходими са политическа воля, решимост и кураж както на 
национално, така и на европейско ниво. Решението е фискална дисциплина, заедно със струк-
турни реформи и политики за растеж. 

Днес много се говори за AUSTERITY. За мен правилната дума е фискална дисциплина. Страните-
членки са задължени да поставят своите дефицити под контрол.

България вече направи това. Нашият дефицит за 2011 г. е 2,1 %. През 2012 г. със сигурност ще 
е по-нисък. В Европа има само три държави, които покриват маастрихтските критерии – 
една от тях е България.

Да си дисциплиниран по отношение на финансите е важно, но недостатъчно, за да се расте. 
Важно е икономическото развитие, важен е растежът. Но преди това трябва да се създаде 
потенциал за растеж. Потенциал за растеж се създава, като се осъществят реформи за 
конкурентоспособност, не като се продължава с напомпването на милиарди в неефективни, 
нереформирани сектори. 

Важни са структурните реформи. Във времена на криза трябва да поставяме приоритети, 
и то в сектори, които имат потенциал за растеж. Надявам се, че всички осъзнаваме, че в 
Брюксел не съществува копче за растеж. Растежът започва вкъщи. Всяка държава трябва да 
изпълни думата растеж със съдържание и да осъществи политики за растеж, както и да 
проведе реформи за растеж. 

Икономическият растеж трябва да е устойчив, отговорен спрямо следващите поколения. Аз 
съм против растеж чрез „напомпване“, който увеличава планините от дългове за сметка на 
децата ни.

Заедно търсим решения. Едно добро решение зависи от правилната диагноза – дисбалансите 
и причините за проблемите в Европа трябва да се посочат точно и да не бъдат замитани 
под масата и отлагани от политиците. 

В България никога не сме крили проблемите си, а дори сме твърде самокритични. В тежки 
моменти винаги сме намирали решения.

Един пример: Преди 15 години българското правителство взе тежкото решение да остави 
една трета от българските банки да фалират. Инфлацията достигна повече от 500 % и хо-
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рата излязоха да протестират. От този хаос и в резултат на смели решения реформирахме 
банковия си сектор и създадохме култура на стабилност.

Днес банковата ни система притежава, в лицето на Българската народна банка, силен и кон-
сервативен регулатор, следва нови модерни правила и разполага с два пъти по-висока ликвид-
ност в сравнение със средната за Европа. Днес България е единствената държава в Европа, 
чийто кредитен рейтинг бе повишен в средата на световната финансова и икономическа 
криза.

Ние имаме основание да се гордеем с нашата макроикономическа стабилност. В Европа тя 
също се оценява. Днес България и Германия са сред малкото в Европа, които са овладели де-
фицита си.

Освен това имаме и изключително ниска държавна задлъжнялост. Само за 15 години успяхме да 
я сведем от 105 % през 1997 до 16,8 %. Това е така, защото българските семейства могат да 
смятат добре. Защото не изразходват повече, отколкото произвеждат.

Нещо повече, когато говорим за решения, то българското решение гласи: Когато имахме 
растеж, изграждахме буфери. Когато имахме растеж, не се поддадохме на изкушението на 
бързите пари и леснтата печалба.

Както във всяко семейство, българските правителства заделяха средства настрана, за да 
разполагат с резерв във време на криза. Така бе в България, така продължава да е в България, 
така трябва да е в Европа.

Наясно сме, че трябва да продължим да работим. Трябва да направим нашето управление по-
ефективно. Трябва да подобрим нашата инфраструктура.

Ние сме на прав път.

Ние се стремим, както всяка държава в Европа, да сформираме по-добре функциониращи 
институции, които да служат на гражданите и на икономиката. Държавата е платформа, 
върху която се развива икономиката. България стартира широка административна рефор-
ма, постави си за цел въвеждането на електронно управление (e-government). България се 
намира в Топ 10 на европейските държави с най-висока интернет скорост. Повечето българ-
ски граждани ползват интернет. Ние планираме те да получат пълно електронизиране на 
държавните и комуналните услуги. Българската администрация ще заработи много по-бързо, 
по-ефективно и по-прозрачно, което ще подобри конкурентоспособността на икономиката. 

 През 2009 г., когато станах министър, се сблъсках със спряното европейско финансиране 
на големи инфраструктурни проекти. Не се поколебах да променя изцяло начина, по който 
се провеждат обществените поръчки. Поканих Transpаrеncy International за мониторинга на 
автомагистрала „Тракия“. Две години по-късно, след четиридесет и шест годишно закъснение, 
този проект беше осъществен.

Днес България управлява европейските фондове много по-ефективно и прозрачно, отколкото 
преди три години.

Нашата съдебна система също се подобрява. В България влезе в сила Закон за конфискуване на 
нелегално придобита собственост, който ще има силно превантивен ефект.
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Растежът и развитието, дами и господа, са резултат от добро дългосрочно планиране и 
последователни усилия.

Затова работим интензивно по националната програма за развитие „България 2020“. Тя е 
важен инструмент за модернизирането на България.

Като президент промених напълно подхода към „България 2020“. Предизвиках широк общест-
вен дебат. Отворих вратата на президентската институция за експертите, професорите, 
регионите, министрите, неправителствените организации, младите хора. С активното 
участие на гражданското общество постигаме национален консенсус по приоритетите и 
с това гарантираме легитимността и непрекъснатостта на дългосрочната политика на 
България. Надявам се, че следващите български правителства ще вземат под внимание тези 
приоритети и ще постигнат напредък по отношение на „България 2020“. Като президент 
аз ще бъда гарант за това през следващите пет години.

Рецептата за икономически растеж е различна за различните страни. Въпреки това, трябва 
със сигурност да подкрепяме малките и средните предприятия, които инвестират в инова-
ции и технически прогрес. Големите проекти и големите стратегически инвеститори също 
са от значение.

Малките и средните предприятия създават трудова заетост.

В Европа и в България повече от 2/3 от работните места се създават в малките и средните 
предприятия. В България те възлизат на 99% от всички фирми в икономиката. Подкрепата 
за малките и средните предприятия винаги е била фактор за растежа и икономическото 
развитие. Нашата цел е през 2020 г. основна част от тези предприятия да бъде иновативна 
и експортно ориентирана. 

България не пренебрегва и традиционно силните икономически сектори. Селското стопан-
ство и туризмът са такива сектори и притежават голям потенциал. Те са прогнозируема 
възможност за растеж и инвестиции.

По време на кризата селското стопанство и туризмът се превърнаха в стимули на растежа.

Българският експорт на селскостопанска продукция бележи значителен растеж през последни-
те години. Земята за селскостопански нужди се консолидира. Площта на необработваемата 
земя е намаляла със 17 %. Българското земеделие и производството на хранителни стоки в 
България предлагат добри бизнес възможности. 

Туризмът се представя изключително добре в кризисни условия. България вече е утвърдена 
дестинация във всички форми на туризма: морски, зимен, голф, балнеоложки, градски, селски, 
културен, религиозен и винен туризъм. 

Не само сектори с богата традиция са в нашия фокус.

Индустриите на бъдещето и иновациите са фактор за развитието и просперитета. 
България се позиционира на пътя на идеите и новите технологии. Наша цел е да утроим 
инвестициите в научноизследователска дейност до 2020 г.

Докато през 2009 г. по-голямата част от инвестициите идваше от финансовия сектор и 
сектора недвижими имоти, сега обръщаме поглед към индустрии с висока добавена стой-
ност, базирани на знание и иновации.
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Така например правителството стартира обширна програма за подкрепа на ИКТ клъстера, 
наречена София тех парк.

София тех парк е проект за иновативна екосистема. Целта е да се насърчи сътрудничество-
то между наука, образование, достъпът до финансиране и мрежата от ментори, за да бъде 
подкрепено основаването на нови предприятия.

Ние започваме строежа на София тех парк, който е част от обширна програма, с фокус върху 
информационните и комуникационни технологии (ИКТ) и върху науките за живота.

Горд съм, че съм първият български президент, който поставя енергийната ефективност и 
диверсификация сред главните приоритети на България. Голям проблем за България е тотал-
ната зависимост от един газопровод и от един доставчик. Разчитаме на политическа под-
крепа и европейска солидарност за решаването на този проблем. Вярвам, че най-евтината 
енергия е спестената. България стартира програма за милиарди за енергийна ефективност 
с подкрепата на европейските фондове. Енергийната сигурност и подобряването на енер-
гийната ефективност са фактори за растеж, като те поощряват и модернизирането на 
индустриалната и технологичната база. 

Уважаеми дами и господа, вие знаете, че България е остров на стабилност в Югоизточна 
Европа.

Ние извървяхме нашия преходен период по собствен начин и извлякохме поуки, които могат 
да ни бъдат полезни днес. Нашето общество има самочувствието да даде своя принос в 
европейския дебат. Ние имаме стабилност, правим реформи – напредваме бавно, но растем. 
И се чувстваме силни, защото сме част от демократичното европейско семейство. Убеден 
съм, че в бъдеще България ще бъде винаги силна заради интеграцията. 

Кризата създава импулси за по-дълбока интеграция, които трябва да се използват.

Повече Европа е рецептата и България е готова да работи заедно с Германия за една сил-
на, интегрирана Европа. Ние приветстваме решението на последната среща на върха на 
Европа: задълбочаването на вътрешния пазар, единният дигитален пазар, единният енергиен 
пазар, по-силният взаимен контрол над националните бюджети и банките.

За последните 20 години Европа постигна две големи неща: първо – общата европейска валу-
та, и, второ - разширяването на демокрацията на изток.

Вътрешният пазар и демократичните ценности на обединена Европа са сърцето и душата 
на европейската идея. Ние сме задължени да ги поддържаме живи и да продължим да ги раз-
виваме. 

Вътрешният пазар и въвеждането на обща валута създадоха необходимите предпоставки 
да превърнат Европа в лидер на глобалната икономическа сцена – Европа е най-голямата 
икономика на света.

Демократичните ценности на обединена Европа си проправиха път на изток. След повече 
от 40 години отсъствие 12-те държави от Централна и Източна Европа се завърнаха в свое-
то европейско семейство. Днес те остават най-големите оптимисти за бъдещето на ев-
ропейския проект. По последни данни 84 % от населението на Полша и 82 % от населението 
на България се определя като проевропейско.
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Държавите от Западните Балкани поеха по изпълнения с трудни реформи път „към дома“. 
Европейската перспектива е от голямо значение за Западните Балкани, за да се осигури мак-
роикономическа стабилност и просперитет за югоизточните европейски региони. 

Уважаеми дами и господа,

Солидарност, отговорност, доверие! 

Аз и моята страна вярваме, че това е ключът към обединена и силна Европа. Затова носим 
своята национална отговорност. Ние сме сигурни, че чрез механизмите на европейската 
солидарност ще продължим да се развиваме.

Благодаря ви за вниманието!

Президент на
Република България
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Уважаеми декан Елууд,

Уважаеми доктор Камарк,

Млади приятели,

Срещнах много държани глави и световни лидери в Ню Йорк 
по време на 67-ата сесия на Общото събрание на ООН, но 
най-вдъхновяващата и важна среща за мен започва сега. Да 
говоря пред млада публика, за мен винаги е било изключителна 
възможност. Младите умове са отворени, критични, мислят 
отвъд ограниченията. Подобни срещи могат да заредят 
един политик с много положителна енергия и нови идеи.

Ами ако на вас, в качеството ви на държавен глава, е пре-
доставен шансът да говорите пред едни от най-умните и 
креативни хора на планетата, каквито са в Училището по 
управление “Джон Ф. Кенеди” към университета Харвард? Във 
всеки случай най-добре е да бъдете откровени. Следвайки 
тази рецепта, позволете ми да споделя с вас някои свои мисли 
относно България, Европа и света.

Няма съмнение, че всички наблюдаваме динамични проце-
си, които променят по фундаментален начин нашия свят. 
Поради това ние се нуждаем повече отвсякога от трезва 
оценка и цялостни политики, чрез които да адресираме нови-
те предизвикателства. 

В близкото бъдеще само нациите, притежаващи дългосрочна 
визия, ще бъдат успешни. Липсата на стратегическо мисле-
не и на дългосрочно планиране води до ниска ефективност и 
лоши резултати.

Едно от най-важните задължения на съвременния политик е да 
поставя на дневен ред въпроси от стратегическо значение, 
които през следващите десетилетия ще оказват значител-
но влияние върху живота на хората. Алтернативата е далеч 
по-лесна – фокусиране върху ежедневните партийни проти-
воборства. Аз не съм обичайният тип политик. Аз не при-
надлежа към никоя партия, не се интересувам от партийни 

Пътища за развитие в 

Югоизточна Европа: българската перспектива

Лекция в 

Harvard Kennedy School 

27 септември 2012 г.
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войни и политически битки. Но съм силно заинтересуван от националната кауза на България. 
Въпреки че имам едва четиригодишен политически опит, аз бях избран за президент на стра-
ната си и станах най-младия президент в Европейския съюз. Вероятно бях избран, защото 
винаги съм подчертавал нуждата от стратегическо мислене. Но съм сигурен, че бях избран за 
президент, защото се фокусирах върху националните приоритети и постигнах резултати. 

В едни от най-трудните времена за ЕС, непосредствено след банкрута на „Леман брадърс“, 
аз поех длъжността министър на регионалното развитие на България. И в тези трудни 
времена аз не се поколебах да поставя ясни приоритети като например изграждането на 
магистрали в България. Начертах пътя, определих приоритетите и доведох започнатите 
проекти до тяхното успешно завършване. Това спечели доверието на българския народ и 
доведе до избирането ми за президент. Друг пример е забележителното подобрение на упра-
влението на европейските фондове в България.

Хората повярваха в моята воля да работя и постигам резултати по други важни национални 
приоритети, защото вече го бях сторил с магистралите и управлението на европейските 
фондове. Защото няма значение колко добра е вашата подготовка - подготовката не е дос-
татъчна, ако липсват ясна посока и смислени проекти. 

Моят опит като предприемач ме е научил да бъда прагматичен и насочен към резултатите, 
да бъда добър мениджър. Аз вярвам, че тези качества са много важни и в публичния сектор. 
От работата си в частния сектор съм научил няколко прости правила, които следвам и днес. 
Един ден може би ще напиша наръчник за президенти – написан от най-младия европейски 
президент. Този наръчник би бил много прост – само една страница с 8 ясни правила:

1. Имайте приоритети - аз имам 10 приоритетa и те са на моя уебсайт.

2. Имайте ценности - аз съм европеец. Аз работя за силна и обединена Европа. Ясните прио-
ритети и ценности помагат да се изградят доверие и прозрачност.

3. Винаги мислете в перспектива – ние изработихме стратегия за икономически растеж 
„България 2020”, която е и предпоставка за консенсус между политиците и гражданите.

4. Търсете консенсус - политиците трябва да действат като държавници, които не пред-
ставляват само партиите си.

5. Изграждайте доверие не само с правителството и с управляващата партия, но и с опози-
цията. Доверието е основата на успеха, включително и в политиката.

6. Харченето на държавни пари не е цел. То е инструмент. Ако проектите ви са смислени, 
пари винаги ще се намират.

7. Създайте собствени инициативи така, че да бъдете разпознати от обществото – аз бях 
министърът на трите магистрали, сега съм президентът на иновациите, електронното 
управление и енергийната ефективност. 

8. Не обещавайте много, но спазвайте обещанията си. Хората са мъдри и не очакват чудеса 
от политиците. Но те биха оценили високо честността на политиците – да не крият и 
отлагат, а да посочват проблемите, да откриват решения и постигат резултати. 

Днес световните лидери говорят за икономическата криза. Обсъждаме разнообразни мерки 
за стимулиране на растежа и за подкрепа на икономиките. Но решенията трябва да се тър-
сят на национално ниво. Основните причини за проблемите ни се крият там.

Президент на
Република България

210          



Вярвам, че всяка страна трябва да открие собствен метод за преодоляване на слабостите 
си, като използва силните си страни. Днес има всеобщо съгласие, че икономиките ни се нуж-
даят от растеж. Но истината е, че няма уникална рецепта за постигане на растеж. „Растеж“ 
не е магическа дума. Като изговорите „растеж“, вие не създавате растеж. Като налеете ми-
лиарди в нереформирани сектори, вие не създавате растеж. Нужно е да създадем условията 
за постигане на растеж. 

Преди шест месеца поставих началото на амбициозна инициатива, която цели да съз-
даде широк национален консенсус по отношение на стратегията за растеж на България. 
Организирах публични консултации с гражданите, бизнеса, неправителствените организации 
и представители на политически партии. Всички те бяха включени в процеса на планиране и 
приоритизиране. По този начин ние поставяме солидни основи за изпълнение на необходими-
те реформи. Именно националният консенсус е това, което легитимира тези приоритети 
и гарантира тяхното следване и в бъдеще.

Пътят, който сме избрали, е фискална дисциплина, съчетана със структурни реформи и по-
литики за растеж. Вярвам, че през настъпващите десетилетия икономическият прогрес ще 
бъде резултат от стабилни публични финанси, реформи в публичния сектор и разумни инвес-
тиции в индустрии с висока добавена стойност. 

България е сред страните с най-ниски нива на публичен дълг към БВП в Европейския съюз – око-
ло 16 %. Но само финансова дисциплина не е достатъчна. Ние се стремим да определим ясни 
приоритети в секторите, които засилват икономическото развитие. Приоритетите ни 
помагат да използваме ресурсите си по-ефективно. Както бизнесът, така и гражданите са 
изключително благодарни за това. 

За мен най-важните приоритети за икономическото развитие на България са:

Преди всичко останало, да се засилят изследователската дейност, технологичното раз-
витие и иновациите. Това означава конкурентно образование и наука, ориентирана към 
иновациите и бизнеса. Подобряването на достъпа до информационни и комуникационни 
технологии би подпомогнало този процес. Очакваният резултат е създаването на конкурен-
тоспособен, иновативен и експортно ориентиран малък и среден бизнес. Всички знаем, че 
именно малкият и средният бизнес представляват гръбнакът на икономиката.

На второ място, нуждаем се от широкообхватна административна реформа, която ще ни 
помогне да подобрим бизнес средата. Това включва подобряване на институционалния капа-
цитет и изграждане на ефективна публична администрация, както и редуциране на бюрокра-
цията. Най-ефективният начин за модернизиране на националните институции е бързото 
прилагане на електронно управление. Аз съм уверен, че електронното управление би тласнало 
администрацията към реформи, би я направило по-прозрачна, ефективна и отговорна. Във 
време на криза правителствата трябва да извършват реформи. Част от тях не изискват 
финансови средства. Например необходима е административна реформа. Ако искате да 
подкрепите икономиката в трудни времена, намалете тежестта върху бизнеса. Направете 
администрацията по-ефективна - електронно управление, електронно здравеопазване, елек-
тронно правосъдие, електронно местно самоуправление. 

Трето, изготвянето на законодателство, привличащо чуждестранни инвестиции и инова-
ции. Това от своя страна би довело до диверсификация на експортните ни пазари, например 
към Катар, Кувейт, Бразилия и Азия.
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Четвърто, необходимо е да се фокусираме върху качество, а не върху количество. За да бъ-
деш по-добър, невинаги се налага да бъдеш по-голям. Когато Daimler Benz и Chrysler Corporation 
се обединиха през 90-те, хората помислиха, че милиарди, прибавени към други милиарди, биха 
произвели дори още милиарди. Но резултатът беше най-сериозната криза в историята на 
компанията, която почти не доведе до това марката да престане да съществува. 

Вижте и енергийния сектор. Възможно е да акцентираме върху необходимостта от повече 
енергия или върху необходимостта от енергийна ефективност. Ако инвестираме в енер-
гийната ефективност на публичните и частните сгради, ние всъщност няма да се нуждаем 
от нови мощности, които да произвеждат електричество. Енергийната ефективност на 
домакинствата и на индустрията би гарантирала, че използвайки по-малко енергия, ние би-
хме произвеждали повече, като по този начин сме по-конкурентоспособни. Аз вярвам, че най-
евтината енергия е спестената енергия. Енергията е скъпа и ще продължава да поскъпва и 
в бъдеще.

Пето, ние се фокусираме и върху подкрепа на заетостта в сектори с висока добавена стой-
ност. В трите най-големи града в България ние сме инициирали създаването на иновационни 
екосистеми - Sofia Tech Park, Plovdiv Agro Tech, Varna Mari Tech.

България е остров на стабилност в Югоизточна Европа във времена на криза.

Възможностите на България да работи усърдно и да бъде успешна са вече очевидни: 

 Голямо е ускорението по отношение на усвояването на фондовете от ЕС: оползотво-
ряването, добрия мениджмънт и ниския процент на грешки (по-малък от 3 %). Към момента 
има само три държави, в които не са спрени оперативни програми, България е една от тези 
три държави.

 Повишаване се наблюдава и в конкурентоспособността на страната. Както видяхме 
в доклада на Световния икономически форум относно световната конкурентоспособност, 
България се е качила с 12 позиции и от 74-то в момента заема 62-ро място.

 Доверието на международните пазари в България. 

 Уникалната култура на стабилност на България. 

 Ниските нива на държавен дълг - само 16 %. 

 Единствената държава с повишен кредитен рейтинг. 

 Ниският бюджетен дефицит, само 0.7 %. 

 Въпреки кризата - годишен ръст на икономиката от 1.5-2 %. 

Следователно, България има основателни причини за високо самочувствие и би могла да служи 
за пример в своя регион. България е на прав път. Въпросът пред страната ни не е дали тряб-
ва да расте, а колко бързо това трябва да се случва. Основите са солидни.

Проблемът на Европейския съюз е повече от очевиден, но разрешаването му ще отнеме 
време. Ние достигнахме до една повратна точка, свързана с факта, че в продължение на десе-
тилетия компании, семейства и правителства живееха на кредит. Ние трябва да се справим 
с огромните дългове и да ги намалим. След голямото преяждане е необходима диета. Няма 
бързо решение за проблемите на Европа. Диетата ни трябва да продължи няколко години. 

Президент на
Република България
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Всеки стойностен проект за устойчив растеж ще продължи и занапред, но много политици 
ще намерят ситуацията за много трудна, тъй като ще е необходимо да се научат да не ми-
слят за милиарди, а за проекти, които са смислени. Ще трябва да се научат да инвестират, 
а не да харчат. 

Дори и днес много политици и икономисти вярват в стимулирането на растежа чрез ин-
жектиране в икономиката на милиарди, придобити от кредити. Аз не харесвам растежа, 
който е за сметка на следващите поколения. Растежът не може да бъде купен, той може да 
бъде постигнат чрез реформи, които да ни направят конкурентоспособни. 

Пътят за развитие на България и Европа е чрез стимулирането на технологиите и иноваци-
ите, което трябва да бъде съчетано със стабилни институции, насърчаващи и осигуряващи 
иновациите. Аз смятам, че представлявам страната си добре, но това не е достатъчно.

Никой не би инвестирал в една страна заради сините очи на президента й. Но много биха ин-
вестирали в една страна с добра бизнес среда и работещи институции. Икономическата кри-
за ни напомни за пореден път колко взаимозависими са нашите икономики. Взаимозависимост 
съществува между банките и бизнеса, между чуждестранни инвестиции, между инфраструк-
тура и енергетика. Крайно време е да трансформираме тези зависимости във възможности 
за Югоизточна Европа. 

С намаляването на чуждестранните инвестиции държавите в региона трябва да работят 
заедно, за да могат да създават стабилна бизнес среда. Ние трябва да създадем по-добра 
инфраструктура и да развием регионален подход, чрез който да привлечем инвеститори. 
Поради тази причина аз винаги акцентирам върху нуждата да създадем модерни транспорт-
ни връзки - европейски коридори, железопътни линии, водни коридори, магистрали. Но ние 
не бива да пренебрегваме и широколентовата и дигитална инфраструктура, считани за пъ-
тищата на бизнеса в XXI век. Това ще улесни създаването на по-добра инвестиционна среда 
в целия регион от Югоизточна Европа. Например, ако едно предприятие е позиционирано в 
България, важно е колко бързо работят митническите служби на Сърбия. 

Икономическото сътрудничество е важно, но не може да бъде постигнато без политическо 
сътрудничество. България, като член на ЕС и НАТО, има отговорността да допринесе за 
стабилността, мира и демокрацията в региона. Днес нашите съседи от Западните Балкани 
имат своята евроатлантическа перспектива. В близко бъдеще най-важната цел трябва да 
бъде интеграцията на всички балкански държави в ЕС. За постигането на тази цел обаче е 
необходимо всички ние да уважаваме общата си история и ценности и да си имаме доверие. 
Това е пътят за постигане на просперитет и сигурност в региона. Това ще насърчи икономи-
ческия, културния и академичния обмен. Резултатът ще бъде изграждането на един регион, 
който вече ще е атрактивна инвестиционна дестинация. 

Все още има дълъг път, който трябва да бъде извървян, до пълната интеграция на региона. 
Въпреки това, аз съм сигурен, че Западните Балкани ще успеят да се превърнат в част от ЕС. 
Един регион на свободно движение на стоки, услуги, капитали и хора. Един регион на стабил-
ност и демокрация. Евроатлантическата интеграция е дълъг процес, изискващ политическа 
воля, усърдна работа и ресурси. В духа на казаното, България е готова да помогне, като спо-
дели своя опит и знания. 
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Свикнал съм да поставям високи изисквания. Трябва да бъдем по-амбициозни. Аз искам България 
да бъде регионален лидер на Балканите. Светът се променя изключително бързо, както и са-
мият регион. Икономическата криза отнема, но същевременно предоставя възможности. 
България е една от малкото страни в региона, която е намерила ниша за развитието си в 
тези трудни времена. Това е най-голямата криза в Европа след Втората световна война. В 
тези времена политиците трябва да показват пътя, да вземат бързи и прозрачни решения, 
да поемат рискове. 

Скъпи млади приятели,

Решенията, които се вземат днес, формират вашето бъдеще също както това правят и 
невзетите решения или забавените такива. Политическите решения в миналото бяха счи-
тани за символ на смелите и силни решения. Когато няма друг отговор, когато ситуацията 
е сложна и трудна, тогава вземаме политическо решение. Опасявам се, че днес, в някои случаи, 
политическото решение не е решение изобщо. Някои политици крият, отлагат проблеми-
те, не предприемат или забавят важни реформи, уповават се на Брюксел или Европейската 
централна банка и не поемат отговорност. 

Моят подход в България е различен: ние не сме перфектни, но сме честни и не крием пробле-
мите си. Ние работим за тяхното решаване. И понякога вземаме трудни решения. Хората 
знаят, че реформите са необходими и очакват да се изгради план. Всичко е в името на пра-
вилното решение за Европа. Имайте план.

В България младите хора участват в процеса на вземане на решения. Те са в управлението, 
те работят по програма „2020”, те работят в администрацията на президента, те упра-
вляват европейски фондове. Те поемат страната в свои ръце и са отговорни за вземането 
на решения по отношение на дългосрочните ни приоритети. И заради това аз съм такъв 
оптимист за България. 

Имайте приоритети, работете усърдно и постигайте резултати!

Благодаря ви за вниманието!

Президент на
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Уважаеми д-р Паси,

Уважаеми министри, депутати, зам.-министри,

Ваши Превъзходителства, 

Господа генерали и офицери,

Дами и господа,

Благодаря на Атлантическия клуб за отправената покана и за 
възможността да споделя пред тази високоуважавана ауди-
тория някои мои виждания по актуални въпроси на сигурнос-
тта и отбраната на страната.

Живеем в турболентни времена, провокирани от дълбоки гло-
бални трансформации. Светът, който познаваме, се променя 
бързо и необратимо. Процесите са изключително динамични 
и белязани от множество предизвикателства за устойчиво-
то развитие на държавите. По отношение на сигурността 
и на националните приоритети ние трябва да мислим и да 
планираме с хоризонт не само до 2020 година, но и по-надалеч.

Много са факторите, които ще формират в бъдеще среда-
та за сигурност в световен и национален аспект, но четири 
от тях са особено важни. От тези предизвикателства про-
изтичат и приоритетите за националната ни сигурност. 
Четирите ключови думи са интеграция, технологии, ресурси 
и демография.

Първа ключова дума - интеграция.

България е част от един много динамичен регион, грани-
чещ с Близкия изток, стъпил между Западните Балкани и 
Черноморския регион. Ние имаме интерес за повече интегра-
ция и споделяне на отбранителните ресурси както в НАТО, 
така и в ЕС. Повече интеграция означава повече сигурност 
за България. Едно е да си сам, друго е да си част от силна 
и активна международна общност, която споделя общи цен-
ности, възможности и действия. 

Актуални проблеми и приоритети на 

системата за национална сигурност на Република България

Лекция пред 
Атлантическия клуб

22 ноември 2012 г.
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Повече интеграция навън, но и повече интеграция вътре, например в сферата на отбрана-
та. В качеството ми на върховен главнокомандващ аз насърчавам изграждането на гъвкава, 
модерна, мобилна и технологична армия. Ние трябва да можем ефективно да изпълняваме 
трите основни мисии – отбрана, участие в съюзнически операции и принос към национална-
та сигурност в мирно време. 

В Стратегията за национална сигурност, която беше приета почти с пълен консенсус от 
Народното събрание с негово решение от 08.03.2011 г., е разработена новата държавна по-
литика в областта на отбраната и сигурността на страната, която е съобразена с бързо-
променящата се и динамично развиващата се среда за сигурност в национален, регионален и 
глобален план. Тя е в синхрон с новата Стратегическа концепция за отбрана и сигурност на 
държавите - членки на НАТО, приета на 08.12.2010 г., а също и с Лисабонския договор на държа-
вите от ЕС, в сила от 01.12.2009 г. 

Изискванията на тези стратегически документи са конкретизирани в Бялата книга за от-
браната и въоръжените сили, Националната отбранителна стратегия, Доктрината на въ-
оръжените сили и в други национални документи. В тях са разработени приоритетите 
на институциите в областта на отбраната и сигурността на държавата, обществото и 
българските граждани.

Към настоящия момент най-сериозните предизвикателства пред въоръжените сили са:

 Модернизация и превъоръжаване на армията в съответствие с инвестиционната про-
грама на МО;

 Преструктуриране на бойните, осигуряващите и поддържащите сили;

 Ресурсно и логистично обезпечаване на участието на формирования от Българската 
армия в операции на НАТО и ЕС, с главно внимание на операция ISAF в Афганистан.

Прагматичният подход означава да имаме ясни приоритети и с по-малко ресурси да пости-
гаме повече. Затова изведохме като национален приоритет включването в концепцията на 
НАТО за „интелигентната отбрана“ и в концепцията на ЕС за „обединяване на способности и 
споделяне на разходи“. 

Финансовата криза е както риск, така и огромна възможност и стимул за това сътрудни-
чеството между държавите в областта на отбраната да стане неизбежна необходимост. 
Посланието на Срещата на върха на НАТО в Чикаго бе да се обединяват усилията за изгражда-
не и развитие на способностите чрез прилагане на кооперативни, многонационални и реги-
онални подходи. Сътрудничеството и интеграцията нямат алтернатива за осигуряването 
на траен мир и стабилност. 

Повече интеграция, повече стабилност означават по-малко риск и повече инвестиции и раз-
витие в региона ни. 

Втора ключова дума – технологии. 

Предприемачеството и талантът са основното оръжие на нациите, които ще проспери-
рат в XXI век.

Дългосрочното развитие и сигурността на държавата ще зависят пряко от подкрепата за 
иновациите, развитието на високи технологии и по-конкретно, в индустриите на бъдеще-
то – информационните и комуникационни технологии, биотехнологиите, производството 
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на храни, индустриите, свързани с човешкото здраве. Затова аз не спирам да настоявам за 
ефективни програми и проекти, които да стимулират иновациите, за качествено образо-
вание в инженерните технически специалности и за технологични и индустриални паркове 
като част от национални клъстерни политики и иновационни екосистеми. 

Пренастройването на икономиката чрез нови индустриални политики и построяването на 
система от технологични паркове и индустриални зони е въпрос на визия и отговорност 
за бъдещето на България. Това трябва да бъде съчетано с активни национални политики за 
подобряване на бизнес средата. Позиционирането на България в полето на високите техно-
логии и идеите прави страната ни значим партнъор и съюзник. Имам амбицията България 
да се позиционира като регионален хъб в ICT клъстера. Вече постигнахме немалко, растеж  
16 %, 550 фирми, 35 хил. работни места.

Киберсигурността се очертава като един от най-съществените фактори за бъдещата си-
гурност на държавите. Ние осъзнаваме връзката между наличието на квалифицирани специа-
листи в сферата на високите технологии и възможността България да играе важна роля в 
развитието на общосъюзническата киберсигурност. Това е причината следващата година да 
планираме организирането на Консултативен съвет по национална сигурност, на който да 
бъде обсъдена тази тема. Развивайки своята програма за въвеждане на електронно правител-
ство, което е мой тотален приоритет, България ще инвестира в своята киберсигурност и 
ще специализира в тази област.

Трета ключова дума – ресурси.

Под ресурси имам предвид водни ресурси, енергийни ресурси и производството на храни 
с наличната обработваема земя. Реформите и мерките, свързани с управлението на всеки 
един от тези ресурси, са стратегически за развитието и сигурността на държавата. Затова 
често може да чуете в речите ми да говоря за реформата във водния сектор, да акцентирам 
върху енергийната ефективност и диверсификацията, върху инвестициите в изследовател-
ската дейност и производството на храни и използването на потенциала на обработваеми-
те земи на България. Ние като държава трябва да имаме ясен план за управлението на ресур-
сите си. С колко разполагаме, колко и откъде доставяме и колко и как са ни необходими, за да 
запълним устойчиво и сигурно потребностите си. Днес водната реформа е в парламента. 
Отделно като министър стартирах работата по водните мастърпланове и стратегия на 
България за 35 години напред в сферата на управлението на водите. Очакваме инвестиции в 
сектор води до 2020 г. от поне 8 млрд. лева. Земеделието е приоритет – през 2012 г. дър-
жавната подкрепа за земеделските стопани е 1,3 млрд. лева, през 2008 г. беше 200 млн. лева.

В резултат експортът на земеделска продукция расте с 40 % годишно, а стопанствата за-
почнаха да се преоборудват с модерна техника. Планираните инвестиции в сектора до 2020 
г. са поне 10 млрд. лева. От земеделски производител искам България да се превърне в произ-
водител и износител на храни. Това е един от приоритетите на „България 2020”. 

На последното си заседание, проведено на 18 октомври в Будва, Черна гора, Съветът на ми-
нистрите на енергийната общност прие първата Енергийна стратегия на общността. В 
стратегията са отчетени националните планове в областта на енергийното развитие на 
страните по Договора за енергийна общност и съществуващите законодателни изисквания 
към тях, произтичащи от европейското законодателство, в областта на енергетиката, 
конкуренцията и опазването на околната среда. В стратегическия документ са изведени три 
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основни цели:

 Създаване на конкурентен и интегриран енергиен пазар.

 Привличане на инвестиции в енергийния сектор.

 Сигурни и устойчиви енергийни доставки.

В светлината на енергийната стратегия на общността и за да постигнем поставените 
цели за енергийната сигурност, трябва да се справим с три ключови за обществото предиз-
викателства – енергийната ефективност като общонационален приоритет, енергийната 
диверсификация и развитие на енергийната инфраструктура. 

Гордея се, че съм първият български президент, който приоритизира енергийната ефектив-
ност и диверсификация. Националната програма за енергийна ефективност е вече факт. 
Първите пилотни проекти се изпълняват. Искам енергийната ефективност да навлезе нався-
къде - в домакинствата, индустрията, обществените сгради, инфраструктурата. Планираме 
инвестиции в енергийна ефективност от поне 3 млрд. лева до 2020 г. 

България трябва да се стреми към енергийна независимост, като диверсифицира източни-
ците и доставчиците на енергия и увеличи енергийните запаси. Навременното изгражда-
не на газови връзки със съседите ни, както и договарянето на доставки от различни из-
точници формират дългосрочната перспектива на страната за енергийна независимост. 
Енергийната независимост е основен компонент на енергийната сигурност.

Решаващ фактор за енергийна независимост са енергийните запаси. В това отношение го-
ляма е ролята на местния добив на природен газ. Работим по собствени газови находища. 
Радвам се, че наши партнъори в разработването на обещаващото находище в блок „Хан 
Аспарух“ в Черно море са световните лидери TOTAL, OMV и REPSOIL. 

По отношение на енергийната инфраструктура България работи по мащабни проекти с 
общоевропейско значение:

Южният газов коридор е тотален приоритет за България, ще транспортира газ от 
Каспийския басейн и Централна Азия, Средния изток и източния Средиземноморски басейн 
до Европейския съюз. Надявам се интерконекторът България-Турция да бъде първи етап от 
проекта „Набуко-Запад“. България играе активна роля и подкрепя безусловно проекта.

България подписа, заедно с още няколко европейски държави инвестиционно решение за „Южен 
поток“ - един мащабен и важен проект за Европа и България, тъй като диверсифицира тръ-
бата, по която може да получаваме газ.

Четвърта ключова дума – демография.

Негативната демографска картина в България е тема, която изисква сериозно внимание от 
институциите. Тенденцията е ясна, необходими са действия и резултати. Първо, трябва 
да възприемем иновативни политики за стимулиране на раждаемостта. Второ, трябва да 
се концентрираме и върху повишаването на качеството на живот като важен елемент от 
модерната демографска политика. Приоритетни тук са образованието, здравеопазването 
и създаването на качество на живот и икономическа перспектива в регионите. Трето, необ-
ходимо е да възприемем политики за връщане на наши сънародници от чужбина и привличане 
на висококвалифицирани имигранти от трети държави.
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Няколко думи за продължаването на реформата в сектор „Сигурност”.

Основните проблеми и слабости във функционирането на системата за национална сигур-
ност се свеждат до следното.

Преди всичко, важни елементи на системата за национална сигурност не функционират в 
единно правно пространство, работят без ясна концептуална рамка и модел, без закони, 
които да уреждат тяхното устройство и управление. Това се отнася и за НРС, служба „Военна 
информация“ и НСО, които нямат свои закони, сами си поставят цели и задачи и ги решават 
в повечето случаи в условия на безконтролност. Това е една от причините за допуснатите 
проблеми и слабости в някои сектори от тяхната дейност. 

Не е регламентирана със закон дейността на Съвета за сигурност към МС. Сега той функ-
ционира на основата на правилник, който не го натоварва с отговорностите, произтичащи 
от неговото предназначение на единен държавен орган, организиращ взаимодействието и 
координиращ дейностите в системата за национална сигурност.

Има нерешени въпроси, свързани с темата природни бедствия, аварии и терористични ак-
тове. Наводненията в с. Бисер, земетресението край Перник, терористичният акт на лети-
ще Сарафово, взривовете в няколко склада за боеприпаси показват, че има какво да се прави 
за сигурността на хората при екстремни ситуации. Органите на местната власт не са 
напълно подготвени да поемат своите отговорности, а разчитат на силите и средствата 
на централната власт. Като президент поставих тези въпроси на КСНС.

КСНС играе важна роля в системата на националната сигурност. 

Променихме изцяло философията на работата на КСНС. След 20 години закъснение вече имаме 
правила. Още на първото заседание на КСНС под мое ръководство постигнахме консенсус. 
Службите НРС, НСО, ВИ повече от 20 г. работят без устройствени закони. Направихме ис-
торически пробив – има консенсус, ясни ангажименти, минаха обсъждания, има решение на 
Министерския съвет. Вярвам, че КСНС не трябва да бъде трибуна за политически речи на 
партийните лидери, а форум за изработване на политики, за постигане на съгласие, на кон-
сенсус по националните приоритети в областта на националната сигурност. 

Докато аз съм президент, КСНС няма да свършва с проведената след него пресконференция. 
Искам КСНС да бъде демонстрация на политическа зрялост и мъдрост, а направените пред-
ложения да влизат задължително в дневния ред на институциите и органите, за които се 
отнасят, и да се постигат резултати. 

На заседания на КСНС бяха обсъдени още въпросите за енергийната сигурност, за механизма 
за сътрудничество и проверка на ЕС и за терористичния акт на летище Сарафово. Все в 
тази връзка и по тази проблематика се проведе и първото заседание на Съвета за външна 
политика, отбрана и сигурност, на което се даде възможност да се чуят мненията на парла-
ментаристи и представители на научната и експертната общност по проектозаконите в 
областта на националната сигурност.

Тотален приоритет за мен е въпросът за нормативната уредба на дейностите в система-
та за национална сигурност. Сигурен съм, че след поетия пред мен ангажимент от всички 
парламентарно представени партии до края на април 2013 г. ще се приемат четирите за-
кона в пакет - за НРС, НСО, служба „Военна информация” и Общ устройствен закон, изцяло в 
интерес на националната сигурност. Това ще бъде историческо постижение след не 20, а 70 
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години работа на тъмно, без правила и без обществен и парламентарен контрол върху тези 
институции.

Изключително важен стратегически приоритет в областта на националната сигурност са 
общественият ред и вътрешната сигурност, противодействието на асиметричните ри-
скове и заплахи за сигурността, особено на международния тероризъм, контрабандата, неле-
галния трафик, корупцията, организираната и конвенционалната престъпност. Тези въпроси 
стоят и сега в центъра на вниманието на органите на МВР, МО и на специалните служби. Тук, 
в тази област, в крайна сметка ще се реши кардиналният въпрос – българските институции 
в сектор „Сигурност” да се ползват с висока степен на обществено одобрение и да защита-
ват правата и свободите на българските граждани, да генерират солидарност и доверие.

С особена значимост в тази сфера се откроява въпросът за гражданската сигурност, който в 
Стратегията за национална сигурност е определен като основен критерий за ефективност-
та на системата за национална сигурност. Същинският смисъл на националната сигурност 
в новите условия и при новите реалности е защитата на отделния гражданин, неприкосно-
веността на неговите права, свободи и достойнство. Това по същество е една нова визия и 
философия за националната сигурност, която изисква преустройство и нов подход в нейното 
организиране и осигуряване. Трябва да се вслушаме в аргументите на представителите на на-
учната общност, гражданската сигурност да се възприема като трети стълб на системата 
за национална сигурност наред с другите два – външната и вътрешната сигурност.

Трансформациите, изграждането и развитието на системата за националната сигурност 
в крайна сметка зависят от ефективното функциониране на българската икономика, от 
икономическия потенциал на страната. В това отношение програмата „България 2020” ще 
създаде благоприятни условия и предпоставки за успешно реализиране на замислените рефор-
ми в областта на националната сигурност.

Вече сме на етап, когато сигурността на държавата, обществото и гражданите не е само 
функция на силовите ведомства. Наред с т. нар. твърди средства, на преден план в това 
отношение излизат доброто управление, нормалното функциониране на държавните вла-
сти и институции, икономическото развитие и внедряването на нови технологии в про-
изводството, подготовката и развитието на човешкия капитал. Днес България работи за 
устойчив растеж, основан на нови индустриални политики, производство и експорт. Само 
високоразвити в икономическо и в интелектуално отношение страни могат да гарантират, 
самостоятелно или съвместно с партньорите си, сигурността на своите граждани и да се 
справят с възникващите предизвикателства, рискове и заплахи, с бедствия и кризи от раз-
личен характер.

Освен партньорството между държавите, има огромен резерв и в партньорството на дър-
жавата с бизнеса и неправителствения сектор. Частният сектор, който притежава над 
90 % от средствата за производство, е заинтересуван да участва в противодействие на 
заплахите, които застрашават и неговата сигурност. Затова трябва да се дава по-смело 
път на публично-частното партньорство в областта на сигурността, на доброволните 
формирования и доброволците, да се търси взаимодействие с охранителния бизнес за про-
тиводействие най-вече на конвенционалната престъпност и за защита на гражданите и 
инфраструктурата при природни бедствия.
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Уважаеми дами и господа,

Спомнете си къде и каква беше България преди 22 г. Тогава комунизмът си отиде с тотален 
крах и фалит, БВП на човек за 1989 г. бе под 1000 долара. Днес той е 7500 долара. Спомнете 
си, че само преди 13 г. в съседна наша държава падаха бомби, а в региона се водеха войни. 
Спомнете си, че на този ден преди 13 години един велик президент и вдъхновяващ световен 
лидер от трибуната в София каза: 

„Искам да си припомните с какво се разделихте: с една полицейска държава, в която нямаше 
място за разочарования, защото я нямаше и надеждата за нещо по-добро. Никой не се чувст-
ваше изостанал по-назад, защото на никого не се позволяваше да излезе по-напред.“

„Борбата за конституционна демокрация бе водена не за рай, а за възможности, не ставаше 
въпрос за изграждането на един съвършен свят, а за възможност да се построи един по-добър 
свят.“

„В „студената война” се биха и победиха свободни хора, които не приемаха съществуването 
на две Европи през XX век. Сега ние не трябва и няма да позволим съществуването на две 
Европи, разделени и неравнопоставени и през XXI век.“

Този велик президент се казва Бил Клинтън. Спомнете си, че преди 10 години, на същия този 
ден, в същия този час и минута, генералният секретар на НАТО Джордж Робъртсън в Прага 
изрече:

„Предлагам на Съвета на държавните глави на страните-членки да поканим България, 
Естония, Латвия, Литва, Румъния, Словакия и Словения. Това е решението, Съветът го прие“. 
Позволете ми да поздравя всички нас с тази годишнина и да стисна ръката пред всички вас 
на един българин, един министър и един лидер с визия и кауза – това е Мони Паси. 

Убеден съм, че Европа, както никой друг, заслужава в най-голяма степен Нобелова награда за 
мир. Защото европейската интеграция за България и региона означава траен мир, сигурност, 
стабилност и човешки прогрес. А в този забързан XXI век идеологиите играят все по-малка 
роля. Днес генералите разбират, че не е толкова важно да спечелиш войната, много по-важно 
е да спечелиш мира. Днес най-големите проблеми на политиците по света са идентични и 
нямат нищо общо с идеологии – те са как да се развива икономиката така, че всеки човек да 
получи възможност да се развива, да има достъп до качествено здравеопазване и образование, 
да се гарантира на всеки сигурност и солидарност. В парламентите по света не се дебатира 
вече по идеологически теми, дебатира се по по–важните теми – как правителствата да 
бъдат ефективни и в полза на обществото. Дебатира се относно капацитета на прави-
телствата да вършат работа и да постигат резултати за хората. Фокусът върху правил-
ните приоритети и изпълнението днес е фундаментален и много важен. Да, сигурността 
е тотален приоритет за всяко правителство, но за да успеят правителствата, трябва да 
имат дългосрочни стратегии и да постигат резултати по тях и да работят за партньор-
ство и доверие. Гордея се, че България е член на НАТО и Европейския съюз. Това е най-висшето 
постижение на страната в последните 20 г. Радвам се, че България е добър съсед и уважаван 
партньор в региона и по света. Страната е на прав път и постига прогрес. Въпросът не 
е дали ще се развиваме, а колко бързо ще се развиваме. Затова работя за интеграцията и 
добрата репутация на България в този толкова забързан и взаимозависим свят, в който днес 
живеем, работя за доверие и за развитие, надграждайки постигнатото от тези преди мен. 

Благодаря!
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Скъпи млади приятели,

Сред най-очакваните събития в програмата ми на държавен 
глава са срещите и разговорите със студентите, с младите 
хора на България. Затова благодаря на г-н ректора за покана-
та да разговарям с вас. Този формат може да зареди всеки 
политик с много енергия и нови идеи, защото именно вие 
сте водещата сила на промяната и напредъка към по-добро.

Щастлив съм, че имам възможността да се срещна с вас в 
навечерието на националния празник 3 март. Макар погле-
дът ни винаги да е отправен към бъдещето, считам, че в 
такива дни е нужно да се връщаме назад към уроците на ми-
налото. Ако търсим отговорите на въпроса за националната 
ни кауза днес и в бъдеще, то трябва да стъпим на здрави 
основи. Затова пред тази аудитория не мога да не припомня 
историческата роля на младите българи за Освобождението 
на страната. Един чужд вестник, съвременник на подвига на 
Христо Ботев и неговите четници, дава много категорична 
оценка: “Цветът на българската младеж участва в тая борба 
и именно това й придава благороден характер.” 

Гледайки в бъдещето, ние никога не бива да забравяме исто-
рията си и великите подвизи на предците ни. Не бива да 
забравяме саможертвата на хилядите доброволци от Мизия, 
Тракия, Добруджа и Македония, бесарабски българи и сънарод-
ници от емиграция в Руско-турската война. Без държавен су-
бект, който да ги обединява, те дадоха да се разбере, че за 
българския дух няма граници, че нашият народ заедно държи 
съдбата си в ръце. 

И днес младите хора са тези, на които се пада отговорност-
та да градят историята. Всяка генерация търси отговор 
на въпроса какво е свободата. Всяко поколение води своите 

Българската национална идентичност в XXI век
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битки, за да я постигне, съобразно разбиранията си. Защото свободата не е еднократен 
акт, не е дар, получен веднъж и гарантиран завинаги. Свободата е първоизточник на всички 
други ценности. Тя е право на избор, предпоставка за толерантност и уважение. Свободата 
на всеки един българин е онази кауза, която винаги ще ни обединява.

Често казват, че свободата е на върха на копието. Аз смятам, че своето не по-малко важно 
място има и върхът на перото. Българският народ изгради и запази своята идентичност 
през хилядолетията, благодарение именно на духовността. Основен носител и пазител на 
националната ни памет беше писаното слово, книгата. 

През тази година се навършват 250 години от създаването на „История славянобългарска”. 
Делят ни два века и половина от нейното написване. Въпреки това, тя е от онези духовни 
опори на нашия народ, които с времето светят все по-ярко и все по-силно вълнуват.

Новите времена обаче изискват нови средства. В една модерна България трябва да поло-
жим всички усилия за дигитализиране на културното ни богатство, за пълен електронен 
достъп до националната ни памет. И ако Паисий поръча: „Преписвайте тая историйца и 
платете, нека ви я препишат, които умеят да пишат, и пазете я да не изчезне!”, аз казвам: 
„Дигитализирайте, нека всеки българин има достъп до своето духовно наследство.”

Сякаш символично, всяко българско столетие има своя духовен стожер. През мрачния XIX 
век двамата братя Димитър и Константин от Струга оставиха сборник с български на-
родни песни, преди да платят с живота си за правото да се нарекат македонски българи. 
Недопустимо е днес, на същото място, в една европейска държава да се преследват и репре-
сират други българи заради тяхното самосъзнание, убеждения или гражданство. Без значение 
е колко средства се изсипват за изграждане на гигантски кумири на лъжата. Без значение е 
как се изкривява и подменя миналото. Понякога няма по-убедителен, по-ярък паметник на ис-
торическата истина, по-мощен хранител на паметта и достойнството на един народ от 
една малка книжка, каквато е сборникът на Миладинови. 

Скъпи приятели,

Всяка епоха има своя духовен колос, своята ракета носител, която хвърля искрата на нацио-
налното ни развитие. Ако през XVIII и XIX век имаме примера на Паисий и Миладинови, то 
нашето време, нашето поколение все още търси. Затова искам да завърша с една любима 
мисъл на великия Виктор Юго: „Има нещо много по-силно от всяка войска на света - и това е 
идея, чието време е дошло”. 

Често си задавам един въпрос, поставям го и на вас. Коя е нашата, българската идея, чието 
време е дошло? Смятам, че ни е необходим дебат за ценностите, за каузите, които ще 
стоят в основата на нашата национална идентичност през XXI век. Кои са новите приори-
тети, които ще ни обединяват и които ще формират нашата национална репутация през 
следващите десетилетия? 

Българските държавници след Освобождението не са били обезкуражени от тежките следво-
енни условия, от необходимостта да се възстановят българската държавност и институ-
ции. Общонационалният стремеж към политическо, стопанско и културно възраждане дава 
началото на един процес, който ни помага да постигнем Съединението и Независимостта 
на България.
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Светогледът на държавниците след Освобождението е включвал един национален идеал - 
българската държава като равноправен участник в семейството на европейските народи. 
Този идеал бе окончателно постигнат през 2007 г., когато България стана член на Европейския 
съюз. 

Същевременно, европейското членство на България дава единствено шансове и възможнос-
ти. Ние се намираме в една изключително конкурентна среда. Модерният свят е глобален, 
динамичен и промените се случват за часове, благодарение на комуникационните и инфор-
мационните технологии. Днес вече не съществува монопол на знанието и информацията и 
всички видяхме много добре това в „Арабската пролет”. 

Мащабните размествания на глобалната икономика отнемат традиционните предимства, 
които държавите използваха, за да съхранят стопанството си - защитни мита, затворени 
граници или протекция за индустрии. 

Аз смятам, че ние трябва да формираме ценностите, каузите, които стоят в основата на 
нашата национална идентичност, именно като членове на това глобално общество. Ние 
трябва да знаем приоритетите си като нация, които ни обединяват и които ще формират 
нашата национална репутация през XXI век. На базата на тези приоритети ние формираме 
националната си идентичност, а на база на националната си идентичност ние формираме 
националните си интереси. 

Съзнавам, че в нашето общество рядко се случва това, което твърди един, да не бъде за-
драскано и поправено от друг. Но твърдо вярвам, че без национална кауза не е възможно да 
успеем в съвременния свят. По време на кампанията си за президент, откакто съм избран 
за такъв, откакто се заклех в името на държавата, това, което правя и на тази лекция, е 
да подстрекавам всеки българин да дебатира за националните приоритети на българската 
държава. Тези приоритети, по които да бъде постигнат обществен консенсус и да се обе-
диним като нация. 

Смятам, че има няколко основни цели, които трябва да постигнем: 

1) първо и преди всичко, високо качество на образователната ни система, която да произвеж-
да активни и конкурентни глобални граждани; 
2) силни и ефективни държавни институции, които да се градят под мотото електронно 
управление; 
3) бизнес среда и бизнес, които произвеждат иновативни продукти и услуги и са диктувани 
от принципите на устойчивото развитие. 

Ние трябва да търсим основите на разбирането си да си българин именно в успеха, конкурен-
тоспособността, предприемачеството и високото качество. 

Аз вярвам, че университетското образование трябва да се превърне в един от основните 
приоритети за българската държава. Без съмнение, едно от конкурентните предимства 
на България е талантът на нашите студенти и учени. Необходимо е да създадем система 
на знанието, която обединява университети, изследователски центрове, бизнес и държав-
ни институции, чрез която да увеличим броя и качеството на патентите, иновациите и 
продуктите, които създаваме. Образованието е ценност за българите, бих казал, част от 
идентичността ни. Но днес ние трябва да сме по-конкурентни и по-иновативни от когато 
и да е, не само за да оцеляваме, но и за да доминираме като нация. 
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Трябва да увеличим броя на високотехническо квалифицираните млади хора, които завърш-
ват висше образование в България, защото работните места в бъдеще ще изискват все по-
специализирани умения. Необходими са допълнителни мерки, които да стимулират ученето 
през целия живот. Знанието и компетентността трябва да са основата в професионално-
то развитие на българина. 

Млади хора от всички обществени прослойки трябва да имат възможност да получат висше 
образование. Ключът за достъп до образование трябва да е единствено талант и желание 
за успех. В тази насока българската държава трябва да осигури допълнителни и гъвкави схе-
ми за студентско финансиране. Университетите трябва да създават още партньорства с 
бизнеса, така че, ако на студента му се налага да работи по време на следването, поне нека 
работи в областта на специалността си. 

В тази връзка специалностите, преподавани в университетите, трябва да имат връзка с 
бизнеса и икономиката на страната, а също така и с икономическите и социалните приори-
тети на региона, в който се намира университетът. 

И тук, както и при администрацията, е необходимо ускорено, спешно дори дигитализиране 
на научни разработки и издания. 

Необходимо е допълнително стимулиране на студентската мобилност между българските 
университети и партньорски институции в рамките на ЕС и целия свят. Това трябва да е 
задължителен елемент от програмата на всеки студент. Ако искаме да сме отговорна и 
водеща нация от глобалната ера, всеки един от нас трябва да се интегрира от най-ранен 
етап. Същевременно българските университети трябва да са притегателен център за та-
лантливи младежи от чужди държави. 

Нужни са ни политики за подкрепа на талантливите ни преподаватели и научни работници. 
Кариерата на изследовател трябва да е търсена и примамлива житейска перспектива, коя-
то осигурява достоен стандарт на живот. 

Ако запазим нашите талантливи учени, аз съм уверен, че след време български университет 
ще бъде в Топ 100 на световните университети и ще се превърне в един от символите на 
съвременната българска държава. 

Работещите и електронизирани държавни институции са една от най-важните предпос-
тавки за просперираща икономика и създаване на национално богатство. Българските граж-
дани и българските фирми заслужават да работят с прозрачна и ефективна администрация, 
която предоставя качествени и бързи услуги. В тази насока смятам, че е необходимо ускорено 
въвеждане на електронно правителство, така че независимо в коя точка на света се нами-
рате, вие по всяко време ще можете бързо да получите административната услуга, която 
желаете. Не на последно място, работещите електронни услуги са единственият механизъм 
за осигуряване на реална прозрачност и отчетност в държавната администрация. 

Но защо са ни важни конкурентни университети и работещи държавни институции? Както 
вече казах, те са основата на националното богатство. То се изработва от икономиката, от 
бизнеса. Имаме да извървим път и трябва много бързо да го извървим, за да стане средата 
подходяща за съществуването на бизнес, който произвежда иновативни продукти и услуги 
и се конкурира успешно на глобалните пазари. Тук, като част от разбирането ни за ролята 
на държавата в икономиката, трябва да добавим и изграждането на подходяща инфраструк-
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тура. И под инфраструктура разбирайте технологични паркове, технологични клъстери, ин-
дустриални зони, центрове за иновации и start-ups, оптични мрежи. И пак повтарям, трябва 
да има стратегически подход. Това означава интегриране на администрация-университети-
БАН-бизнес. 

Когато бях на вашите години, аз имах амбицията да правя научна кариера, а и все още не съм 
се отказал. Тогава няма да забравя как като българин се конкурирах в сферата на информа-
ционните технологии с редица мои връстници от Тайван. Да, към онзи момент България и 
Тайван бяха на едно ниво в развитието и производството на чипове за компютри. Смятам, 
че днешните български IT специалисти с нищо не отстъпват на източноазиатските. Трябва 
само че ние като нация да изведем на преден план секторите с висока добавена стойност. 
Само така можем да ставаме богати и да акумулираме от световното богатство в рам-
ките на държавата ни. Да, това е IT секторът, да, това е фармацевтичната индустрия и 
всичко, свързано с човешкото тяло. Но още повече, ние сме земя, богата на земеделски земи и 
води. Предвид нарастващото население на света производството на храни ще се превърне 
в един от най-печелившите бизнеси. Така ние можем да се позиционираме по нов начин на 
световната карта. Аз винаги съм твърдял, че водата е петролът на бъдещето. Ние трябва 
да сме отговорна нация, която да мисли стратегически в тези сектори и да използва този 
потенциал.

Принципите на устойчивото развитие трябва да са част от ценностната ни система. 
Това е екзистенциално, но и така сме по-конкурентни. Енергийна ефективност в домовете, 
апаратурата, индустрията гарантира, че с по-малко енергия произвеждаме повече и сме по-
конкурентни. Същевременно оставяме по-малък отпечатък върху природата и бъдещите 
поколения ще имат същия шанс като нас да живеят дори в по-чиста среда и да се развиват. 

Скъпи приятели,

Идентичността е това, в което вярваме и как разбираме света около себе си. Хубавото е, 
че днес българите живеем във време, в което имаме свободата да правим собствен избор. 
Да, минали сме през всякакви катаклизми на историята като нация и това ни е калило и 
направило по-силни. Важното е да осъзнаете, че всичко зависи от всеки един от нас и никой 
друг. Всеки един от вас преди всичко трябва да повярва сам в себе си и след това да бъде 
активен и да се грижи за семейството си, за дома си, за града си, за държавата си. Те са наши 
и ние трябва да правим, всеки според способностите си, всичко, за да станат по-добри. 
Времената на утопиите и идеалите са изчезнали отдавна. Светът е все по-малък, по-кон-
курентен и все по-непредвидим. Трябва да се гордеем, че сме българи, защото знаем откъде 
идваме, кои сме и накъде отиваме. А това е формулата за успеха ни като индивиди, като 
общество и като нация. 
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Уважаеми господин Ректор, 

Уважаеми членове на академичното ръководство, 

Скъпи преподаватели и студенти, 

Благодаря ви за възможността да открия учебната година и 
най-голямата и най-модерна университетска библиотека в 
България в Техническия университет в София – моя универ-
ситет. 

Преди 23 години завърших този реномиран университет и 
ако трябва днес да избирам, пак бих избрал професията на 
инженер. Защото ако XX век беше векът на финансистите, 
то XXI век е векът на инженерите. 

При последните ми пътувания в Америка, в Австрия, в 
Германия навсякъде ми казват - дайте инженери. Аз искам те 
да останат в България, да виждат перспектива и да се разви-
ват в България.

Обикалям по света, срещам се навсякъде с българи. Те са в 
Google, те са в MIT и Харвард, те успяват и са най-добрите. 
Български инженери произвеждат роботи, безпилотни само-
лети и други и са търсени навсякъде по света. 

Аз съм президент, но съм и инженер. Аз съм президент инже-
нер. Като президент инженер не се притеснявам от пътя, 
дори и колата някъде да се счупи и да се наложи да я оправяме. 
Но истински се притеснявам да не тръгнем наникъде или да 
стоим на едно място. Затова работя за „България 2020” и 
търся резултати и напредък по националните приоритети. 

Като президент инженер се радвам през България да преми-
нават тръби. Но се притеснявам, когато България е заложник 

Откриване на учебната година 

в Техническия университет в София

1 октомври 2012 г.
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на една тръба от десетки години и се радвам на решителните действия на правител-
ството за енергийна диверсификация. За пръв път в своята история България работи за 
пълна сигурност в доставките на газ и сигурност на алтернативните маршрути. До края на  
2014  г. газовите връзки с Румъния, Гърция и Турция трябва да заработят. Това е много амби-
циозна програма на правителството, която е в пълен ход и ще бъде голямо постижение за 
България, когато се осъществи. Увеличението на собственото производство, разширението 
на хранилището в Чирен и новите концесии за проучване и добив на газ са голям шанс за след-
ващото поколение на България. 

Като президент инженер искам България, и специално българската енергетика, да се фокусира 
върху качеството, а не количеството. Струва ли си да се пилеят 20 млрд. лева в скъп и зле 
структуриран проект като АЕЦ „Белене“ и да оставим българите да живеят в панелките с 
високите сметки за ток, знаейки, че токът ще става все по-скъп за в бъдеще навсякъде по 
света, включително и в България. А токът от АЕЦ „Белене“ ще бъде още по-скъп. Или искаме 
да стартираме национална програма за енергийна ефективност, която ще санира панелките, 
ще направи българите по-богати, ще паднат двойно сметките за ток, а градовете ни ще 
станат уютни и красиви. 

Трябва да се посочат и източниците на финансиране, защото българите искат и „Струма“, и 
„Хемус“, и доходи, и пенсии, и заплати, и АЕЦ „Белене“, а парите откъде? Кой и кога ще ги из-
работи? Кои са приоритетите и проектите, от които българите ще забогатеят? От АЕЦ 
„Белене“ ще забогатеят няколко търговци на ток. От националната програма за енергийна 
ефективност ще забогатеят милиони българи!

Като президент инженер търся винаги логиката и смисъла и си задавам прости и елемен-
тарни въпроси. Например: имаме над 500 хил. валидни подписа за референдум. Следователно, 
трябва да направим референдум, иначе ще нанесем удар по демокрацията в България. Ние 
вече практически сме в процедура по референдум, но тогава защо в парламента ще се 
преговаря с появил се в последния момент фонд, който не е стратегически инвеститор? 
Правителството правилно поставя куп условия на неочаквано появилия се финансов инвес-
титор, без никакъв опит в ядрената енергетика. Моето мнение е, че парламентът не бива 
да излиза с решение за водене на преговори с частен инвеститор, преди да се проведе рефе-
рендум. Трябва да се съобразим с хората. Те искат референдум. Като президент се радвам, че 
първият референдум в историята на демократична България скоро може да бъде факт. Но 
като инженер знам колко е важно хората да направят информиран избор. Първият български 
референдум заслужава истински дебат в парламента. Всички съмнения да се разчистят, всич-
ки цифри и параметри на масата. Кой какво е свършил, колко ще струва, откъде ще дойдат 
парите, кой ще носи риска, какви са алтернативите, как ще се отрази на следващото поко-
ление – нека отговорим на всички въпроси, нека направим един смислен дебат в парламента 
и публичното пространство. Апелирам за пълна прозрачност по енергийните проекти, за да 
бъде българският народ коректно информиран, преди да направи своя избор на референдума. 

Нека никога повече решенията не се взимат на тъмно или се стартират милиардни про-
екти в енергетиката – без договори и без да знаем цената. Прозрачността е в основата 
на доверието на хората. Трябва да се съобразим и с конституцията и законите, които не 
ни разрешават да организираме референдум за конкретен проект, още повече че освен АЕЦ 
„Белене“ имаме и АЕЦ „Козлодуй“. Следователно, въпросът на референдума трябва да бъде или 
по-общ по примера на Италия, Австрия и други, а именно: „Да се развива ли атомна енерге-
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тика в България за в бъдеще чрез изграждане на нови ядрени мощности? – ДА/НЕ. Или, ако 
се търси конкретизиране на площадките, които са две, тогава въпросът би могъл да бъде: 
„Да се развива ли атомна енергетика в България за в бъдеще чрез изграждане на нови ядрени 
мощности на площадките в Козлодуй или Белене?“. Депутатите могат по закон и са длъжни 
да редактират въпроса, защото така, както е зададен в момента, е некоректен и непълен. 
За съжаление едно допитване до обществеността от последните дни показа, че 60 % от 
българите смятат, че следващите парламентарни избори ще бъдат манипулирани. Нека с 
референдума създадем възможност за пълна прозрачност и честен избор. Това ще помогне 
много и на следващите парламентарни избори. 

Скъпи приятели,

Моето разбиране за успеха е, че успехът преди всичко е свързан с това да бъдеш компетен-
тен, мотивиран, но и да бъдеш екипен играч. Индивидуалният успех е функция на колективния 
успех – последователните усилия на много хора, които вървят в една посока. Успехът е плод 
на това да опитваме, без да се страхуваме, че ще допуснем грешки. По-добре е да допуснем 
грешки, вместо да бездействаме. В живота, както и в бизнеса, успехът идва, когато не се 
страхуваме от грешките. Със сигурност и вие ще правите грешки. Пътят към успеха е по-
редица от грешки и неуспехи, но грешките и неуспехът отказват само слабохарактерните. 
Бъдещето е на тези, които имат силата да продължат напред въпреки неуспехите, и се 
учат от грешките си.

За да се смята човек за успял, той трябва да спи спокойно с това, което прави, и да остави 
след себе си видими следи. Той трябва да бъде добър пример за другите и да предаде своя 
опит, който е натрупан в реалния живот. Човек може да бъде успешен и в големи, и в малки 
проекти. Чувството за успех, независимо дали е в личен или в професионален план или в голе-
мите държавни дела, ни прави добри хора и ни мотивира. 

Скъпи студенти,

Много често чувате, че българските политици се гордеят с ниския дълг на държавата. Това е 
една много отговорна политика и позиция, която се води спрямо вас, младите хора. По този 
начин се дава шанс за вашата добра реализация и успех през следващите години. Защото вие, 
като следващо поколение на България, няма да имате планини от дългове, а ще можете спо-
койно да финансирате своите приоритети. Вашите задължения, за разлика от задълженията 
на много други млади поколения на други държави, няма да бъдат да плащате кредитите на 
тези преди вас, които ги взеха, за да ги похарчат за изкуствено напомпани доходи и благосъс-
тояние. Вие ще бъдете свободни да финансирате това, което считате, че е важно. 

Основната цел, която всички ние сме си поставили, е да изградим една по-богата и конкурен-
тоспособна България. Затова ни трябвате вие, младите и образовани инженери, както и ва-
шите преподаватели. Искам да вдигнем високо летвата, защото вие можете много, а и дър-
жавата може повече. Няма да го постигнем бързо, няма да го постигнем веднага, но трябва да 
си поставяме високи цели. Можем да бъдем много по-активни и да играем още по-важна роля 
в региона. И ако искаме да ни уважават, трябва да си подредим къщичката. Икономиката 
трябва да расте устойчиво, доходите и заетостта също. Трябва да гарантираме върховен-
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ството на закона и да дадем положителен пример на останалите държави в региона. Искаме 
да сме държава за пример за икономическото и демократично развитие в региона.

 Успоредно с това трябва да имаме силна наука, която да се подкрепя от бизнеса като 
естествена среда за нейната реализация и източник на финансиране, висококачествено ви-
сше образование, което да подготвя изследователи, реализиращи се в публичния и в частния 
сектор, и добре функционираща държава, която да осигури необходимата законодателна 
рамка и финансова подкрепа, включително чрез структури като Фонда за научни изследвания. 
Развитието на изследователските кадри е от особено значение за обществото на знанието 
и икономиката на добавените стойности. Фонд „Научни изследвания” има сериозен принос 
в тази дейност, но перспективите и задачите пред него изискват надграждане на постиг-
натото. Необходимо е да се актуализират моделите за подпомагане на индивидуалните 
изследователи, на дейността на научните институти и на междуинституционалните и 
международните екипи от учени.

Знам колко е важно да подобрим бизнес средата, имиджа, репутацията на държавата. 
Съзнавам, че с решенията днес ние програмираме вашето бъдеще. Ние програмираме в каква 
държава ще живеете вие след 20 години. Аз се боря за една модерна, успяваща България, един 
регионален лидер, но и уютен дом за българите, с добро име в Европа и по света. За целта 
обаче съзнавам, че икономическото развитие е в основата на всяко друго развитие и затова 
искам да създадем най-добрата бизнес среда в Югоизточна Европа. С целенасочени усилия и с 
потенциала на младите хора като вас можем да го постигнем. Колкото по-конкурентоспо-
собни и по-производителни ставаме, толкова по-бързо и доходите ще растат.

Разбира се, България все още е държавата в Европейския съюз, която е и с най-ниската про-
изводителност. Това рефлектира в най-ниските доходи и най-високата енергийна интензив-
ност и зависимост. Това също се променя. Националната програма за енергийна ефектив-
ност вече е в ход и ние имаме обем от 500 млн. лв., който след 2014 г. ще прерасне над 1 млрд.
лева. Необходима е и национална програма за подкрепа на малките и средните предприятия. 
Затова и работя активно за проекта „София Тех”. Това е първата иновационна екосистема, 
която ще бъде създадена в България с европейска подкрепа, в помощ на предприемачество-
то, истински механизъм на сътрудничество по пътя на идеите. Ще последват и „Агро тек“, 
„Лайф тек“, „Лоджи тек“, а защо не и „Клиин тек“ - иновационна екосистема в подкрепа на 
зелената икономика. Тези иновационни екосистеми ще дадат възможност на младите хора 
в България не само да получават работа, но и да създават фирми, работни места, да бъдат 
предприемачи.

Ключов елемент от тази инвестиционна перспектива е развитието на кадрите - както в 
образованието, така и в науката. България има доказан изследователски потенциал. Наши 
учени са удостоявани с престижни награди за изследователска дейност, но трябва да бъдат 
подпомогнати, а техният научен потенциал надграден. 

Скъпи студенти, 

Не мога да скрия гордостта си от отличното представяне на екипа, който участва в състе-
занието Shell Eco маратон за икономия на гориво и електромобила на студентите от ТУ – 
София, който е класиран на второ място в Европа. Възхищавам се от студентките, които са 
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създали студентската компания StreamerS, която е разработила светеща детска книга с хо-
лограмни изображения, която стимулира детското въображение и любознателност. Не мога 
да не бъда съпричастен към успехите на колегите, носители на златни и сребърни медали в 
олимпиади по математика, софтуерен дизайн и технологично предприемачество. Гордея се 
с отбора на ТУ - София, който е първият европейски отбор, класиран на финалите на най-го-
лямото състезание за решаване на казуси по индустриален мениджмънт – Т.I.M.E.S. Основание 
за гордост са и републиканските шампиони по теоретична електротехника. Точно за вас 
изграждаме София Тех, точно за вас и с вас искаме да превърнем България в регионален лидер 
за Югоизточна Европа в ИКТ. 

С особено чувство на задоволство и гордост искам да поздравя преподавателите и студен-
тите с новата придобивка, на която могат да завиждат много европейски университети, 
прекрасната триетажна библиотека с разгъната застроена площ от 3980 кв. м. Няма да 
бъде преувеличено да кажа, че това е най-голямата и най-модерна университетска библи-
отека в България и една от най-големите на Балканите, която предлага богата база данни. 
Библиотеката предлага също работа със специализиран софтуер – MATLAB, AUTOCAD, ORCAD. 
Впечатляващи са и 100-те работни места с програмното приложение на Sun Microsystems за 
работа във виртуална настолна среда. 

Поздравявам ви за тази прекрасна нова библиотека. 

Пожелавам на младите колеги да я посещават по-често, защото тя със сигурност ще отвори 
за вас нови хоризонти. 

На добър час и успех през новата академична 2012-2013 година! 
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Ваши Превъзходителства,

Уважаеми дами и господа,

Като президент имам интензивна програма – вече се видях 
и говорих с много от държавните и глобални лидери. Разбрах, 
че има два вида политици:

 такива, които управляват хората 

 и такива, които служат на хората.

Причислявам себе си към втората категория - тези, които 
искат да служат. Затова и обявих за основен мой приоритет 
изграждането на институциите в България, които да рабо-
тят в услуга на гражданите и бизнеса. 

Да, институциите не правят бизнес - те са платформа за 
развитие на бизнеса, обществото, регионите. 

Такава платформа е например въвеждането на електрон-
но правителство. То е механизъм за отговорност, отчет-
ност и прозрачност в работата на администрацията. 
Електронното правителство е инструмент за рязко подо-
бряване на бизнес средата в България. То създава отношение 
на доверие, предсказуемост и солидарност между държавата, 
обществото и бизнеса. Аз ще работя за изграждане на елек-
тронното правителство в България и за неговото ефектив-
но въвеждане в най-кратък срок. 

Друг пример за платформа е развитието на национални еко-
системи – например в подкрепа на иновациите. Чрез фокус 
върху няколко приоритетни области ефектът от сътруд-
ничеството между бизнеса и държавата в екосистемата ще 
бъде повишаване на конкурентоспособността на българска-
та икономика чрез развитие на образование и наука, инова-
ции и високи технологии в подкрепа на икономиката. 

Бизнес етиката основен принцип за устойчива бизнес среда

Откриване на 
конференция

12 ноември 2012 г.
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Трети пример за това как институциите могат да бъдат платформа за развитие на бизне-
са е въвеждането на прозрачни и типизирани обществени поръчки – за училища, за градска 
среда, за транспорт, за пътища, за пречиствателни станции и други. 

За да бъде ефективна администрацията, не е нужно да бъде креативна, а стандартна. 
Въвеждането на стандартни и типизирани обществени поръчки ще повиши многократно 
ефективността и доверието между администрацията и бизнеса.

Мога да дам още много примери за това как институциите трябва и могат да бъдат 
платформа за развитието на бизнеса. Ето още един последен – добрата идея за обществени 
съвети към министерствата и президентството дава своите плодове. Като министър 
инициирах промени в над 60 закона за две години и половина без нито един скандал и капчица 
съмнение за лобизъм, защото предварително съгласувах всяка законодателна промяна с об-
ществения съвет към министъра. Пожелавам си обществените съвети да бъдат навсякъде. 
В президентството днес те играят незаменима роля. 

Устойчивото развитие и прогресът са трудно постижими без изграждането на среда на 
доверие и сътрудничество. Днес много се говори за кризата като за икономическа криза, фи-
нансова криза, дългова криза. Но тя е и криза на доверието. Рецесията, в която икономиката 
ни изпадна след септември 2008 г., до голяма степен бе вследствие на загубеното доверие 
към институциите, към бизнеса, към пазарите, към близкото бъдеще.

И обратното - високото доверие в институциите е признак за степента на развитие на 
държавите. Доверието между партньорите е важно условие за добрата сделка. Доверието 
на клиентите е конкурентно предимство. От изграждането на среда на доверие всички пе-
челим. За мен доверието е основен фактор за успеха. Вярвам, че способността за поемане на 
отговорност, предсказуемостта на действията ни, стремежът да спазваме обещанията си 
са общовалидни и в политиката, и в бизнеса.

Затова и сложих обещанията си на сайта. За повече доверие чрез възможност за граждански 
контрол върху поетите от политиците ангажименти. 

Неизбежно настоящата икономическа криза се свързва с трудностите и предизвикателства-
та, които тя продължава да поставя пред развитието на държавите и бизнеса. Но трябва 
да сме благодарни на кризата, защото тя ни накара да преосмислим начините, по които 
залагаме и постигаме целите си, по които икономиката растеше, а правителствата харчеха 
публичните средства.

Кризата укрепва нашата способност да се изправяме пред слабостите си и да не замазва-
ме, да не крием проблемите си. Трудните времена мотивират политиците да адресират 
проблемите и да търсят решения и резултати. В бъдеще ще успяват тези държави, които 
имат дългосрочна концепция за развитието си, които планират разумно, интегрирано и дъл-
госрочно, развивайки своите стратегически (конкурентни) предимства. Затова и поканих 
бизнеса в работата по „България 2020”. 

Това е една отговорна позиция на институциите към бизнеса, който трябва да познава дъл-
госрочните национални приоритети, които не бива да се подменят със смяната на всяко 
правителство. За тези приоритети е нужна приемственост, те са в основата на доброто 
сътрудничество и дългосрочното планиране на държавата и бизнеса. Участието на бизнеса в 
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изработването на „България 2020” е доказателство, че институциите могат да служат като 
платформа за бизнеса и да му дадат възможност да планира дългосрочно. 

България доказа, че е избрала устойчива визия за своето развитие. Пример за това е поддър-
жането на стабилна бюджетна дисциплина от всички правителства. Ние вярваме, че не мо-
жем да растем днес удобно, трупайки дълг за сметка на бъдещите поколения. Финансовата 
дисциплина е важна - правителствата, както и семействата, трябва добре да си правят 
сметката. Нужно е да управляваме умно публичните инвестиции - на базата на ясни правила 
и приоритети, с цел стимулиране на двигателите на растежа и инвестиране в проекти, 
които имат мултипликационен ефект.

Кризата ни прави по-дисциплинирани и по-ефективни. В условията на много ограничен ресурс 
се налага да избираме правилно своите приоритети, да развиваме силните си страни, да 
инвестираме умно. Сега сме по-мотивирани отвсякога да търсим иновативни решения и да 
ускорим дълго отлагани реформи - в държавата, в цели индустриални сектори, в начина, по 
който правим бизнес. Да постигаме реални и по-високи резултати. Кризата накара полити-
ците да разберат, че не е важно толкова какво говорят, а какво вършат и какви резултати 
постигат. 

Смея да твърдя, че и тук България пое по път, който да я доведе до постигане на по-до-
бри резултати в бъдеще. Доказателство за това е, че през изминалата година страната 
ни се изкачи с 12 места в класацията за конкурентоспособност на World Economic Forum. 
Доказателство за това е и че се търси не увеличаване на данъците, а повишаване съби-
раемостта на данъците; не фокус върху харченето на милиарди, а фокус върху ефекта от 
харченето на милиарди. Радвам се, че инфраструктурните проекти се развиват добре и на 
разумна цена. Радвам се, че административната реформа е в ход - тя не струва пари, а е 
изключително ефективна мярка в подкрепа на бизнеса и може да икономиса милиарди и да 
мотивира много нови инвеститори. 

В заключение, първо, бих искал да обобщя, политиците трябва да работят за доверие и да 
изграждат правителствата и институциите като платформа за развитие на гражданите 
и бизнеса. Второ, кризата е тест. И не заради маркетинг-стратегии, а заради убеждението, 
че в трудни моменти се дава и се помага. Вие постигнахте в последно време рекорди по 
корпоративна и социална отговорност. Благодаря ви. В тези тежки времена вие останахте 
социално отговорни и оправдавате ценностите, които всички ние изповядваме.

Пожелавам успех на конференцията!

Президент на
Република България
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Скъпи приятели,

Благодаря много, че ме поканихте. Бях тук като министър, 
днес, в качеството си на президент, за мен е удоволствие да 
бъда отново сред вас. 

Допада ми много и мотото на организаторите „Тук-там“. 
Днес младите хора в България са истински свободни и мобил-
ни. Свободата се изразява и в това всеки български гражданин 
сам да избира дали да се реализира в държавата си или по све-
та. Кога и как да се върне в родината си също е негов избор. 
Едно нещо е сигурно – България се променя с всеки изминал 
ден. Знаем къде сме силни и къде сме слаби, полагаме усилия 
и се развиваме. Има много проблеми за решаване, но ние сме 
на прав път.

Аз нямам нищо против младите българи да получат най-
доброто образование, включително и навън. Винаги, когато 
младите хора са били добре образовани, независимо къде, 
обществото ни е било в прогрес и развитие. Спомнете 
си - българският елит в началото на 20-и век е обучен във 
Франция, Германия, Австрия. Това е и период на икономически 
подем за България. 

България предоставя възможности – поле за изява, постигане 
на успехи, които все повече и повече се виждат. Пример за 
това е и този форум, организиран именно от млади хора.

Вижте еврофондовете – и те се управляват от млади хора. 
Еврофондовете целенасочено създават работни места за 
млади хора. Възможности има, постигаме успехи и можем и 
повече, но имаме нужда от вас!

Вижте и президентската институция. Съзнавайки, че съм 
взел президентството назаем от вас, назначих много млади 
и компетентни хора в институцията. Стига вече със зависи-
мостите на миналото. Искам младите хора да си превземат 
и припознаят държавата и институциите. 

Защо не?

Откриване на форум 
„Кариера в България“

13 септември 2012 г.
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Искам България да бъде лидер в региона. Няма да го постигнем бързо, но е важно да вдигнем 
летвата. Можем повече. Затова България вече се активизира в региона и ще играе все по-
важна роля. 

За целта обаче трябва да си подредим къщичката, да си напишем домашното, за да бъдем 
за пример и гласът ни да се чува силно. Икономиката да расте устойчиво, доходите и зае-
тостта също. Да гарантираме върховенството на правилата и закона. Давайки положите-
лен пример на останалите държави за стабилност, устойчиво икономическо и демократично 
развитие, нашето влияние в региона ще расте. 

Статистиката отчита, че днес имаме около 25 хил. български студенти в чужбина. Искам 
българската държава да се интересува от тях, да има база данни за тях и да поддържа кон-
такт с тях. Много политици предизборно ще размахват лозунга „Да върнем младите“, но за 
целта трябва най-малкото да знаем къде са, да сме наясно къде по света има наши студенти 
и да поддържаме контакт с тях. 

Като президент работя усилено по националната програма „България 2020”. Съзнавам, че с 
решенията днес ние програмираме в каква държава ще живее следващото поколение българи. 
Аз се боря за една модерна и успяваща България, регионален лидер и уютен дом за всички бъл-
гари, с добро име в Европа и света. 

За целта трябва да създадем най-добрата бизнес среда в региона. С целенасочени усилия, с 
потенциала на младите и умни хора като вас съм сигурен, че е въпрос на време да заемем 
полагащата ни се лидерска позиция.

Защото най-богатите държави в света не са тези, които имат петрол, а тези, които имат 
работещи институции, гарантиращи правила и конкурентен пазар. Най-богатите нации 
са тези, в които има не много олигарси, а много иновативни малки и средни предприятия. 

Затова работя активно за София Тех – първата иновативна екосистема с фокус върху пре-
дприемачеството. Ние работим за културата на предприемачество. Затова разработваме 
закони и програми в подкрепа на малките и средните предприятия. Моята цел е младите 
хора в България не просто да имат работни места, но и да създават работни места. 

Българските политици с право се гордеят с ниския дълг на държавата – по този начин поли-
тиците дават шанс на младите. Това е отговорност спрямо младите хора – следващото 
поколение няма да изплаща стари дългове. 

Доходите в България са по-ниски от останалите държави в ЕС, но дебатът за тяхното уве-
личение с Бюджет 2013 вече започна. Надявам се, че това увеличение ще бъде от изработени 
пари, а не от надути кредити. Получаваме толкова, колкото произвеждаме и това е една 
много честна позиция. Колкото по-конкурентоспособни и производителни ставаме, толкова 
по-бързо доходите ни ще растат. 

Искам да поздравя създателите на този форум за отличната организация на събитието. 
Искам да ги поздравя и за целта, която са си поставили. Българите, които учат и работят 
по света, са изключително важни за България и страната ни се нуждае от техния потенциал, 
опит и квалификация по верния път на развитие, който е поела. 

Успех на всички и на добър час!

Президент на
Република България
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Уважаеми господин Кюнел,
(Ръководител на представителството на Европейската 
комисия в Австрия)
Уважаеми д-р Хан,
(Комисар по регионална политика, PhD)
Уважаеми проф. д-р. Новотни,
(Управител на Австрийската национална банка, член на 
съвета на ЕЦБ)
Ваше Превъзходителство посланик Рохан,
(Президент на Австрийското дружество за европейска 
политика)
Уважаеми дами и господа,

Благодаря за възможността да бъда тук с вас.

Благодаря за поканата на домакините от Представител-
ството на Европейската комисия във Виена и на Австрий-
ското дружество за европейска политика.

Аз съм в политиката от три години, дами и господа. Някои 
от вас ще си спомнят, че бях министър на регионалното раз-
витие и благоустройството в България и моите задачи бяха 
строителството на модерна инфраструктура, магистрали, 
както и прилагането на нов подход при управлението на ев-
ропейските структурни фондове в България. Моят приори-
тет като министър беше да гарантирам ефикасното и про-
зрачно управление на еврофондовете така, че те да могат да 
достигат до българските региони и граждани.

Моята задача като президент виждам в модернизирането 
и стратегическото позициониране на страната в региона. 
Затова от встъпването си в длъжност като президент ра-
ботя за постигането на национален консенсус за развитие-
то на България до 2020 г. В отворен диалог с икономиката 
и регионите ние приоритизирахме. Ние заедно извървяхме 

Регионално сътрудничество и развитие 

за конкурентоспособна Европа

Изказване на президента 
по време на дискусия в 

Представителството на 
ЕК във Виена

17 септември 2012 г.

Речи

 237



пътя от желания до рационалния проект и значимите национални приоритети. Българската 
програма 2020 ще покаже съществуващите проблеми в развитието на страната, но ще 
предложи и решения и ще постигне резултати.

Ние поставяме важни въпроси, касаещи не само България, но и нашата обща Европа. Защото 
ние знаем много добре, че с решенията, които взимаме днес, определяме бъдещето на на-
шите деца. Дали Европа през 2020 все още ще бъде водеща икономическа сила в световен 
мащаб? Ако да, в кои области? Как ще изградим тези области? Кои са нужните инструменти 
за това? Имаме ли днес отговор на четирите магически въпроса: Кой? Кога? Колко? Как?

Другите икономики няма да ни чакат. Затова са нужни политическа воля и решителност. 
Няма гаранция, че винаги взимаме правилните решения. Но аз идвам от реалната икономика 
и искам да Ви кажа, че в една интензивно конкурентна среда трябва да се действа бързо и на 
момента. Точно така трябва да бъде и в политиката. Понякога едно недобро решение е по-
добро, отколкото, изчаквайки години наред, да се губи ценно време и да не се взима никакво 
решение.

Кризата в Европа е дълбока, непредсказуема и многостранна – криза в политиката, икономи-
ческа криза, финансова, банкова криза, криза в областта на заетостта, дългова криза. Много 
политици казват, че Европа е предизвикала кризата и че Европа трябва да реши проблемите. 
Истината, дами и господа, е че голяма част от проблемите са възникнали на национално 
ниво. Ето защо и решенията трябва да са национални. Нужна ни е европейска солидарност, 
но се нуждаем и от национална отговорност.

Поради липсващи структурни реформи и грешки във финансовата политика, днес някои дър-
жави от Европейския съюз изпитват трудности със своята конкурентоспособност. 

Трудните времена изискват ефективен кризисен мениджмънт и ясни решения. Ясно решение 
и истинска политика на растеж, дами и господа, е кохезионната политика. Тя е движещата 
сила за териториалното, интелигентното, устойчиво и интегрирано развитие на европей-
ските региони и на европейската политика като цяло. Тя изгражда нашата конкурентоспосо-
бност на всички нива – общини, региони, администрация, правителства, държави и на Европа 
като цяло.

Бъдещето на Европа е в развитието на регионите и в тяхната съвместна работа. Би тряб-
вало да говорим не за 27, а за 271. Толкова са регионите в Европа. Всеки регион трябва да се 
развива на базата на своите собствени приоритети и конкурентни предимства. 

Единствено посредством кохезионна политика може да се постигне едно успешно иконо-
мическо, социално и териториално сближаване на регионите, което ще гарантира иконо-
мически растеж в Европа. Затова е важно да се запази бюджетът за кохезионна политика. 
От този бюджет трябва целенасочено да продължат да бъдат финансирани най-слабите 
икономически региони в ЕС.

На средствата на Европейския съюз не бива да бъде гледано като на сума пари, която трябва 
да бъде разпределена. Те са източник за интелигентни инвестиции. Те не са за харчене, а за 
инвестиране.

За да се постигне това, са нужни стратегическо планиране и ясни приоритети. По този на-
чин средствата за кохезионна политика ще се превърнат в този мултипликатор, който ще 
доведе до синергии и максимална добавена стойност. 

Президент на
Република България
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Европа вече разполага с някои важни инструменти за създаването на синергии и добавена 
стойност – това например са Механизмът за свързване на Европа и стратегията за региона 
на Дунав. Те ще създадат именно координиране и систематичен подход при прилагането на 
големи проекти от общоевропейско и транснационално значение.

Европейската стратегия за региона на Дунав, чийто инициатор бе Австрия, изгражда осно-
вата за обхватна политика в региона. Дунав е не само транспортна артерия, а и социално, 
икономическо и културно пространство.

Кохезионната политика функционира много ефективно в цяла Европа. Доказателства за това 
се виждат и в България – подобряването на конкурентоспособността на България за кратко 
време е факт. В последните години България се придвижи с 12 места нагоре в ранглистата 
за конкурентоспособност на световния икономически форум. Нашата страна прави най-голе-
мия скок в Европейския съюз и принадлежи към Топ 10 на икономиките (от общо 144), които 
най-бързо повишават конкурентоспособността си.

Но ние сме още по-амбициозни. Нашата цел е с подкрепата на кохезионната политика да 
ставаме все по-добри всяка следваща година.

За да сме по-конкурентоспособни, трябва да се намалят разходите в администрацията. 
Реформа в администрацията и въвеждането на електронно правителство (e-government) са 
най-добрите решения за това. Създаването на електронно правителство е приоритетна 
инвестиция, която носи висока възвръщаемост и улеснява сътрудничеството между прави-
телството и гражданите, подпомага икономиката.

България стартира широка административна реформа и си постави като приоритет 
въвеждането на електронно правителство. България се намира в Топ 10 на европейските 
държави с най-висока интернет скорост. Повечето български граждани ползват интернет. 
Ние планираме те да получат пълно електронизиране на държавните и комуналните услуги. 
Българската администрация ще заработи много по-бързо, по-ефективно и по-прозрачно, кое-
то ще подпомогне конкурентоспособната икономика. 

Добре функциониращите институции са много важни за икономиката. Но хората изграждат 
институциите и им вдъхват живот. Хората дават и тона на икономиката, те водят и 
определят правилата на играта.

Прогресът се осъществява от образовани, креативни хора и иновациите са неговата дви-
жеща сила.

В България разглеждаме образованието и науката като предпоставка за по-добра и иноватив-
на бизнес среда. Ние следваме един интегриран подход, при който си поставяме целта да 
подкрепяме нашите индустриални клъстери с интердисциплинарни изследвания.

Участието в международни изследователски проекти има силен позитивен ефект върху на-
ционалната и регионалната икономика и прави средствата за иновации достъпни за реална-
та икономика.

Специализирането на икономиката на регионално и национално ниво създава конкурентоспо-
собност и растеж. Важно е да се запази добрата комбинация между традиционните българ-
ски индустрии, тези с висока добавена стойност и индустриите на бъдещето.

Традиционните индустрии като селско стопанство, туризъм, машиностроене, химическа и 
фармацевтична индустрия се развиват добре и са надеждни мотори на растежа в кризата.

България разполага с добър потенциал в някои сектори с висока добавена стойност като 
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например информационните и комуникационните технологии (ИКТ). Ние работим по из-
граждането на София Тех – първата иновативна екосистема и високотехнологичен парк, за да 
задълбочим съвместната работа между икономика и университети, както и за да създадем 
старт-ъп култура.

Подобни технологични и индустриални паркове създават изгодна среда за малките и сред-
ните предприятия. Малките и средните предприятия създават работни места. В Европа 
и в България повече от 2/3 от работните места се създават в малките и средните пред-
приятия. В България те възлизат на 99 % от всички фирми в икономиката. Подкрепата за 
малките и средните предприятия винаги е била фактор за растежа и икономическото раз-
витие. Нашата цел е през 2020 г. основна част от тези предприятия да бъде иновативна и 
ориентирана към експорта. 

Горд съм, че съм първият български президент, който поставя енергийната ефективност и 
диверсификация сред главните приоритети на България. Голям проблем за България е тотал-
ната зависимост от една газова тръба и от един доставчик. Разчитаме на политическа под-
крепа и европейска солидарност за решаването на този проблем. Вярвам, че най-евтината 
енергия е спестената. България стартира програма за милиарди за енергийна ефективност 
с подкрепата на европейските фондове. Енергийната сигурност и подобряването на енер-
гийната ефективност са фактори за растеж, като те поощряват и модернизирането на 
индустриалната и технологичната база. 

Кохезионната политика е политика на растеж. Икономическият растеж обаче трябва да 
бъде устойчив и „отговорен“ спрямо следващите поколения. Аз съм против растежа чрез 
„напомпване“, който ще увеличава дълговите планини за сметка на нашите деца. Решението 
е финансова дисциплина, свързана със структурна реформа и политики на растеж.

Днес много се говори за режим на строги икономии. Структурните реформи и финансовата 
дисциплина се свързват с тези строги икономии. Това обаче е погрешно. Страните-членки са 
задължени да държат под контрол своя дефицит.

България вече направи това. Нашият дефицит за 2011 г. е 2.1 %. През 2012 г. със сигурност ще 
е по-нисък. В Европа има само три държави, които изпълняват критериите от Маастрихт 
- една от тях е България. 

Наред с това ние имаме изключително нисък държавен дълг. Само за 15 години успяхме да го 
понижим от 105 % през 1997 г. до актуалните 16.8 %. Това е така, защото в България спазваме 
един железен принцип, който е основополагащ за културата на стабилност в България – ние 
не изразходваме повече, отколкото произвеждаме.

Финансовата дисциплина и структурните реформи имат своята цена. Ние плащаме цената 
в името на стабилността, която е предпоставка за устойчив растеж и трудова заетост в 
Европа. Старите икономики трябва да ни разберат нас – новите страни-членки да ни под-
крепят и вероятно и да научат нещо от нас.

Тази криза създава импулси за по-дълбока интеграция и това трябва да се използва. Нека заед-
но да планираме дългосрочното бъдеще и нека работим за силна Европа.

Благодаря ви за вниманието!

Президент на
Република България
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Общото събрание на Обединените нации

Господин Председател,

Господин Генерален секретар,

Ваши Превъзходителства,

Дами и господа,

За мен е голяма чест да говоря от тази трибуна за пръв път 
след встъпването ми в длъжност през януари. 

Господин председател Йеремич, позволете да Ви поздравя с 
поемането на председателството на този високопредста-
вителен орган и да Ви пожелая успех във Вашата нелека задача. 
Бих желал да изкажа похвала за работата на Вашия предшест-
веник, Н. Пр. Насир Абдулазиз ал-Насер, като председател на 
66-ата сесия на Общото събрание. Позволете ми да изразя и 
високата оценка, която даваме на генералния секретар Бан 
Ки-мун, за неговата вдъхновяваща визия и лидерство, с които 
насочва световната организация към постигане на по-висо-
ка ефективност, към реформи и целенасочени действия. Бих 
искал също така да приветствам назначаването на г-н Ян 
Елиасон от Швеция за заместник генерален секретар на ООН.

Днешното време е белязано от исторически промени и по-
стижения в науката, технологиите и комуникациите, които 
формират глобалната икономика и политика, оставяйки своя 
отпечатък върху всяко човешко същество. Все повече и по-
вече нации по света вече избират открити, свободни и де-
мократични общества, основани на върховенство на закона и 
добро държавно управление. Но тези исторически преобразу-
вания невинаги носят със себе си мир и стабилност. В много 
случаи все още сме изправени пред крайни форми на насилие 
и кръвопролития, водещи до безсмислена загуба на човешки 
живот, страдания и разруха.

Основната тема на общия дебат не би могла да бъде по-
актуална за нас, политическите лидери. Преодоляването на 

Изказване
на президента на

Република България 
Росен Плевнелиев

по време на 
67-та сесия 

на ОС на ООН
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ожесточени конфликти и подкрепата за мира, сигурността и развитието винаги са били 
в сърцевината на работата на Обединените нации. На срещата на високо равнище вчера 
ние потвърдихме нашето убеждение, че върховенството на закона лежи в основата на една 
мирна и предвидима система на международните отношения. Сега, когато конфликтите 
стават все по-сложни, ние споделяме схващането, че посредничеството следва да бъде пред-
почитано средство за преодоляване на ескалиращото напрежение.

Господин Председател,

Въздаването на справедливост е жизненоважно условие в борбата с тероризма – едно от 
най-грозните и будещи отвращение престъпления срещу човечеството. Нито една кауза, 
каквато и да е тя, не оправдава безразборното избиване на невинни граждани. За жалост оба-
че нито една страна, нито едно човешко същество в днешно време не може да се чувства 
в безопасност или застраховано срещу това зло. Само преди няколко седмици в Софийската 
синагога ние почетохме паметта на петимата израелски граждани и един българин, изгубили 
живота си във възмутителната терористична атака през юли на летището в Сарафово – 
една оживена туристическа дестинация на нашето Черноморие.

От тази висока трибуна в Ню Йорк, само на няколко километра от Мемориала в чест на 11 
септември, искам да потвърдя нашето най-категорично осъждане на това ужасно престъп-
ление. Моята страна няма да жали усилия, за да изправи пред съда извършителите и техните 
организатори и вдъхновители. Атентатът на българска земя ни направи по-силни и по-твър-
до решени да вървим рамо до рамо с останалите в прилагането на Глобалната стратегия на 
ООН за борба с тероризма. 

Ние осъждаме терористичните актове, извършени в последно време, в името на защита на 
религиозни схващания. Призоваваме всички замесени страни да покажат толерантност и да 
избягват провокативни действия, които могат да бъдат пагубни за мира и стабилността.

Господин Председател,

Продължаващото повече от година брутално насилие в Сирия предизвиква у нас изключител-
на загриженост. Всеки ден носи нови доказателства за недопустими равнища на кръвопро-
литие и човешки страдания. Режимът в Дамаск загуби всякаква легитимност с водената от 
него безразсъдна война срещу собствения му народ, отказвайки да се вслуша в призивите за 
изход от кризата по пътя на преговори. Поради нарастващия брой на бежанците хумани-
тарната обстановка се влошава с всеки изминал ден, а стабилността на съседните държави 
е изложена на риск. България осъжда тези груби нарушения на основни принципи на обедине-
ните нации и на международното хуманитарно право. Призоваваме към търсене на пълна 
отговорност от извършителите, включително чрез изправянето им пред Международния 
наказателен съд. Моята страна се присъединява към действията на солидарност, предприе-
ти от Европейския съюз и страните-членки, за облекчаване страданията на цивилното насе-
ление чрез предоставяне на хуманитарна помощ. 

За съжаление, въпреки активната намеса на Обединените нации международната общност 
засега не успява да наложи спазването от властите в Сирия на изработените с международ-
но посредничество мирни предложения. България оказа пълна подкрепа на усилията на г-н 
Кофи Анан и приветства назначаването на г-н Лакдар Брахими за общ специален пратеник на 
Обединените нации и Арабската лига за Сирия.

Президент на
Република България
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Докато насилието и кръвопролитията трябва да бъдат прекратени незабавно, ние призова-
ваме за започване на преход към приобщаващо и представително демократично управление 
в Сирия, което да гарантира правата на всички граждани, независимо от тяхната етниче-
ска и религиозна принадлежност. България даде своята подкрепа на групите на сирийската 
опозиция в усилията им за обединение в една алтернатива на сегашния режим, основаваща 
се на визията за новата демократична държава, която да бъде гостоприемен дом за всички 
сирийци. 

Изграждането на справедливи, приобщаващи и прозрачни общества е подкрепа за процеса 
на демократичен преход, известен като „Арабска пролет”, обхванал Близкия изток и Северна 
Африка. България приветства стъпките, предприети от няколко държави, по пътя към кон-
ституционни и политически реформи и вярва, че те са вече необратими. 

Същевременно е нужно да възродим мирния процес в Близкия изток. България очаква добросъ-
вестното възобновяване на преките преговори, като настоява и двете страни да покажат 
трайна ангажираност с намирането на мирно решение, зачитащо легитимните интереси 
на израелския и палестинския народ. Необходими са усилия за създаване на среда, благоприят-
стваща постигането на всеобхватно мирно споразумение, основаващо се на двудържавно 
решение. В този смисъл призоваваме и палестинци, и израелци да се въздържат от всякакви 
едностранни действия, които биха били пагубни за мирния процес.

Господин Председател,

Разоръжаването и неразпространението на оръжия за масово поразяване си остават обла-
сти, които изискват силна политическа воля и действия от страна на международната 
общност. Жизненоважно е да продължим укрепването на всеобхватния режим на Договора за 
неразпространение на ядрените оръжия (ДНЯО) и на другите важни международни докумен-
ти като Конвенцията за химическите оръжия. По отношение на конвенционалните оръжия 
България последователно подкрепя процеса на преговори, които да доведат до приемане на 
правно обвързващ и изпълнен с конкретно съдържание договор за търговията с оръжие.

Не сме единствените, които смятаме, че пълното сътрудничество на Иран с Международната 
агенция за атомна енергия е от първостепенна важност. Правителството в Техеран трябва 
да покаже по-голяма прозрачност в ядрените си начинания, като спазва изцяло всички съотно-
сими резолюции на Съвета за сигурност. Очакваме възобновяване на преговорите на високо 
равнище за бъдещето на иранската ядрена програма и ясни доказателства за политическа 
воля от страна на иранските власти за предприемане на конкретни стъпки за изграждане на 
доверие и успокояване на загрижеността на международната общност.

България високо цени ролята на Съвета по правата на човека като основен орган на 
Обединените нации за защита и подкрепа на човешките права. Особено ми е приятно да 
съобщя, че моята страна се кандидатира за член на Съвета за периода 2019-2021 г.

През последните две десетилетия България премина успешен преход от тоталитарно уп-
равление към работеща демокрация, отворена пазарна икономика и динамично гражданско 
общество. Това беше едно трудно, драматично и понякога бурно пътуване. Мисля, че най-
голямото ни постижение в този процес бе опазването на дълговечните традиции на толе-
рантност и диалог между етническите и религиозните общности в българското общество. 
Тези традиции може да бъдат нагледно илюстрирани с един поглед в центъра на българската 
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столица, където мирно съжителстват четири храма на различни религии: ислям, юдаизъм, 
католическо и православно християнство, заобиколени от археологически паметници на ня-
колко древни цивилизации. 

Именно в този дух ние сме готови да споделим опита си от извървения път към демокрация 
с други страни, изправени пред подобни предизвикателства. Преди повече от година София 
бе инициатор на международен форум под наслов „Софийска платформа”, който се превърна 
в полезно средище за диалог, обмен на мнения и най-добри практики между членове на пра-
вителства, експерти, представители на гражданското общество и неправителствените 
организации относно процесите на прехода в Централна и Източна Европа, на Балканите и в 
Близкия изток. Форумът показа, че макар историческите, културните и политическите реал-
ности да са различни между отделните страни и региони, направените изводи и извлечените 
поуки могат да бъдат актуални в сферата на националното помирение, върховенството на 
закона, институционалното изграждане и реформирането на сектора на сигурността.

Господин Председател,

България поддържа своята неотклонна ангажираност към процесите на разширение на ЕС с 
участието на всички съседни държави от Югоизточна Европа и Балканите. Ние потвържда-
ваме своята убеденост, че всички държави от региона би трябвало един ден да станат част 
от Европейския съюз на базата на своите собствени достойнства и изпълнените критерии 
в процеса на преговори. В същото време изпълнението на националния дневен ред от рефор-
ми, решаването на нерешените проблеми и добросъседските отношения в съответствие 
с европейските стандарти са пряко от полза за всички страни от региона и за тяхната 
европейска перспектива. Всички в Югоизточна Европа имаме интерес от развиване на де-
лови и човешки контакти с нашите съседи, от разработване на трансгранични проекти 
и улесняване на пътуването, изграждане на железопътни линии и магистрали, развитие на 
комуникациите и регионалната енергийна и транспортна инфраструктура като част от 
паневропейските мрежи. Ето защо трябва да използваме максимално съществуващите реги-
онални органи като Организацията за черноморско икономическо сътрудничество и Процеса 
за сътрудничество в Югоизточна Европа с неговия Съвет за регионално сътрудничество.

Господин Председател,

Преди няколко месеца, на конференцията „Рио+20“, поставихме едно добро начало по пътя 
към един „по-зелен” и безопасен свят. Заключителният документ посочва устойчивото раз-
витие като единствения възможен път напред. Политиките на „тройната победа”, пред-
видени в заключителния документ „Бъдещето, което искаме”, са насочени към подпомагане 
едновременно на социалното развитие, икономическия растеж и устойчивото ползване на 
околната среда. Сега задачата ни е да се съсредоточим върху последващите действия, про-
изтичащи от конференцията, и към постигане на предвидените резултати. Общото събра-
ние следва да обсъди формулирането на цели на устойчивото развитие, които да залегнат в 
Рамковата програма на ООН за развитие след 2015 г. Ние отчитаме важната роля на ИКОСОС 
в този процес и сме готови да дадем своя принос, възползвайки се от сегашното членство 
на България в този съвет.

В контекста на Рамковата програма за развитие на ООН позволете ми да подчертая, че 
България като страна-член на ЕС, е тясно обвързана с изпълнението на целите на хилядоле-
тието за развитие, като полага усилия за постепенно увеличаване на своя дял като донор на 
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хуманитарна помощ и помощ за развитие в съответствие с поетите ангажименти. През 
настоящата сесия България ще се присъедини към Конвенцията за продоволствено подпома-
гане.

Доколкото самият аз съм убеден привърженик на поставянето на по-силен акцент върху об-
разованието като ключова област от устойчивото развитие, позволете ми да изразя своята 
висока оценка за инициативата на генералния секретар „Образованието първо”. Убеден съм, 
че в една основаваща се на знанието мрежа от икономики образованието е най-добрата 
инвестиция за подготвяне на младите поколения да бъдат граждани на света. Ние привет-
стваме назначаването на генералния директор на ЮНЕСКО г-жа Ирина Бокова за изпълни-
телен секретар на тази инициатива. С оглед на нейната изключително добра работа до 
момента България препоръчва преизбирането на г-жа Бокова за втори мандат на кормилото 
на ЮНЕСКО през периода 2013-2017 г.

Ние високо ценим благородната визия на УНИЦЕФ за осигуряване правата, безопасността 
и добруването на децата. През последните години ролята на УНИЦЕФ в България еволюира 
от обичайната техническа помощ до стратегическо партньорство с правителството с 
цел насърчаване на фундаментални реформи. През ноември тази година моята страна ще 
бъде домакин на спонсорираната от УНИЦЕФ Регионална конференция на високо равнище за 
реформа на системата от детски заведения.

И накрая нека ви уверя, че България ще продължи да подкрепя изцяло благородната кауза на 
изграждане на по-силна, основаваща се на правила, многостранна система, в центъра на която 
да е засилената роля на Обединените нации. Успехът по този път ще се постигне само чрез 
съвместна работа.

Благодаря ви много за вниманието. 
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Многобройни са героичните епопеи на българина по него-
вия път към свободата и за осъществяване на национал-
ния идеал за национално обединение. Многобройни са геро-
ичните епопеи – Априлската, Шипченската, Одринската, 
Добруджанската, Дойранската. Знаем ги, помним ги и ги оби-
чаме, почитаме ги, мислим за тях като за нещо, което се е 
случило естествено. Нещо, което има своето устойчиво мяс-
то в йерархията, в архитектурата на изконните български и 
общочовешки духовни ценности.

И как би могло да бъде иначе? Какво бихме били ние, ако 
нямахме историческа памет за онова трагично, но славно 
Априлско въстание, в което българинът кали своята способ-
ност да добие вяра, че неговото освобождение е възможно и, 
още повече - кали готовността си да умре за своята свобо-
да? Какво щяхме да бъдем ние, ако нямахме историческа па-
мет за безпримерния героизъм на нашите деди по време на 
Балканската война за освобождението на Македония и Тракия 
и на онази неистова воля на нашите деди да свалят за по-
следен път робските окови от ръцете и нозете на майка 
България? Какво щяхме да бъдем ние, ако нямахме истори-
ческа памет за онази неистова воля българска, която напра-
ви възможно да бъде превзета непревземаемата Одринска 
крепост? Какво щяхме да бъдем ние, българите, ако нямахме 
историческа памет за онези времена, в които българинът на-
прави възможно да запази за държавата си най-важната част 
от Добруджа, а по време на Дойранската епопея и навред 
има паметни български места, свързани с Първата световна 
война, с Балканските войни, които показаха безпримерен ге-
роизъм и дадоха урок за сетен път на света как българинът 
брани и умира за отечеството си.

Подвигът на нашите деди е повод за европейско самочувст-
вие и за национално достойнство, защото техните усилия 
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и дела са част от усилията на човешкия род, на човеците в стремежа им и по пътя им за 
осъществяване, за даване и запазване на живот, на светлина, на история, на права, на свободи 
и на бъдеще.

Гордеем се с нашата история и знаем, че историческото безсмъртие иска даване, а не взема-
не. Нашите деди дадоха. Сега ние пазим, почитаме и трябва отново да даваме. И мислейки 
в тази посока, се сещам - колко сме задължени на Иван Вазов, на Захарий Стоянов, на Йордан 
Йовков, на Димчо Дебелянов за това, че със своето перо те направиха възможно ние емоцио-
нално и по художествен път да пренасяме историческата памет от поколение на поколение, 
а тези след нас - на своите поколения, и така, докато ни има на този свят.

Разбира се, че сред националноосвободителните ни епопеи Шипченската блести с особена 
магия. Това е така, не знам дали защото Шипченската епопея има щастието и късмета 
да бъде възпята и увековечена от Патриарха на българската литература, от нашия вечен 
учител по българщина, от най-проникновения човек и познавач на българската история и на 
българския национален характер – Иван Вазов, в неговата знаменита ода „Опълченците на 
Шипка”. Не знам дали защото „този връх висок е и сега България цяла нази гледа” и всички ние, 
заедно с величествената природа, ставаме съпричастни на онези високи духовни простран-
ства на Христо Ботев, на Хаджи Димитър. На онези високи духовни пространства, из които, 
убедена съм, все още броди неукротеният „дух на Караджата”. И дали защото „на този връх 
чутовен, като шепа спартанци под сганта на Ксеркса”, един малък отряд от български опъл-
ченци, заедно с финландци, руси и румънци, успя в края на краищата да реши съдбата на тази 
тежка война, съдбата на българския народ, съдбата на българското отечество и възстановя-
ването на българската държавност, което беше толкова близко, толкова добре и съкровено 
подготвено от целия български народ, че никой не се съмняваше в желанието и в готовност-
та да даде живота си за свободата си и за новата държавност на нашето отечество.

Ето затова този висок връх Шипка е паметник на историческото безсмъртие. Истори-
ческото безсмъртие, което се прави с даване, а не с вземане, с високи духовни идеали и висока 
нравственост. Ето затова, докато има разумни и признателни люде под слънцето и на тази 
земя, славата на този връх, на неговите защитници и на техния величав подвиг ще се носи 
„от урва на урва и от век на век”.

Нека да ни е честит празникът на всички. Поздравявам домакините, поздравявам област-
ния управител, кмета на Габрово, поздравявам църковната власт, техни превъзходителства, 
народните представители, поздравявам целия български народ в границите на българското 
дтечество и всички българи извън родна България. Нека на всички нас да е честит празникът. 

Бъдете живи и здрави и да празнуваме достойно!
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Уважаеми дами и господа,

Уважаеми представители на светската власт,

Уважаеми представители на църковната власт,

Ваши Превъзходителства,

Скъпи деца, ученици и студенти,

Нека да ни е честит празникът на равноапостолите свети 
свети Кирил и Методий, този най-хубав български празник, 
който обединява с отворени души, сърца и с очи, изпълнени 
със светлост и със сълзи. Нека да се обърнем всички към тези 
наши български съграждани и сънародници, които днес са да-
леч от нас. Те са извън пределите на България, но техните 
сърца туптят в такта на „Върви, народе възродени” и те 
свидно спомнят красивите 24-майски празници с китка здра-
вец, люляк и божур. Нека всички заедно да празнуваме прекрас-
ния 24 май – Ден на писмеността и на културата.

Година след година и много години спомняме последователно 
онзи древен ІХ век от нашата история, когато в Европа има 
две сили – западната и византийската. На запад говорят на 
латински и правят богослужение на латински, а във Византия 
- на гръцки. Със създаването на глаголицата двамата братя 
извършват апостолско дело. Триезичната догма е разбита. 
И кой от нас не знае за онзи диспут във Венеция на Кирил, 
на който той казва на защитниците на триезичната догма 
- нима слънцето не свети еднакво за всички? Нима Бог не пра-
ща за всички еднакво дъжд? Нима вярвате, че Бог е слаб и той 
не иска и останалите народи да говорят на свой език или смя-
тате, че Бог е завистлив и няма да позволи това да се случи?

Уникално е, че двамата братя създават глаголицата, за да при-
общят славянския свят към светото писание. Това е уника-
лен факт в европейската и в световната история. Уникален 
факт е, че двамата братя изпълват своята великоморавска 
мисия, подготвят многобройни ученици, които създават две 
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велики книжовни школи - Преславската и Охридската, които всъщност запазват светото 
дело на двамата братя Кирил и Методий след Великоморавия тук, у нас, в днешните българ-
ски земи. Подвиг е, че те приспособяват кирилската азбука така, че славянската култура да 
може да се вмести в общоевропейската култура и да бъде даден мощен тласък и динамика 
на нейното развитие.

Огромно е делото на светите братя за християнството на Стария континент. Както нас-
коро каза патриархът на Руската църква, с книжовниците, с книгите и с духовниците на 
двете могъщи книжовни български школи е направена и е постигната и християнизацията 
на Русия през Х век. И нещо повече, за втори път, малко по-късно след това, през ХV век, 
благодарение на Великата търновска школа и на учениците на патриарх Евтимий е оказано 
второто могъщо културно българско въздействие в Русия, за да бъде спасена руската култура 
от множество нашествия и от дълги години робство, като един от най-добрите ученици 
на патриарх Евтимий – Киприян, става и глава на Руската църква.

Уважаеми дами и господа, велико е делото на двамата братя. То се признава и по време 
на Възраждането. Още в първата българска печатна книга на Христофор Жефарович 
„Стематография” ликовете на двамата Солунски братя са там, те присъстват в нея. И в 
„История славянобългарска“ атонският монах Паисий говори за великото дело на двамата 
просветители и първоапостоли Кирил и Методий.

Гордея се, че днес мога да бъда заедно с вас, да споделя този празник и да кажа, че кирилска-
та азбука е част от световното културно наследство, че делото на Кирил и Методий е 
част от културното дело на света. То е общочовешко културно дело и неслучайно още през  
1980 г. папа Йоан-Павел ІІ провъзгласява Кирил и Методий за съпокровители на Европа, като 
казва: „Огромно е делото и значението на Кирил и Методий за изграждането на Европа, но не 
само в религиозен смисъл и заради християнското единение, а заради културното единение и 
общение на целия славянски свят”.

Хубав празник на всички, на всички нас тук. Хубав празник на всички наши сънародници и съ-
граждани извън пределите на страната.

И накрая искам да завърша отново с обръщение към българското училище и към българските 
учители.

Уважаеми господа, където и да отивам сега в качеството ми на вицепрезидент, аз посещавам 
българските училища. Там нашите деца и тук нашите деца пеят една и съща песен – учите-
лю, училище, поклон на вас и слава, слава, слава.

Честит празник!
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Още от средата на ХІХ век ние, българите, отбелязваме тър-
жествено един уникален празник - празника на писмеността, 
на просветата и културата. На този празник всички българи, 
където и да се намират - в родината си или далече в чужбина, 
- празнуват по подобаващ тържествен начин 24 май. Това е 
денят на двамата равноапостолни свети братя - великите 
български и славянски просветители Кирил и Методий от 
Солун. Денят на създателите на първата българска и славян-
ска азбука – глаголицата, която в по-късната си модификация, 
наречена кирилица, се използва до днес от стотици милиони 
хора в целия свят.

Бих ви пожелала да бъдете на този ден в България, за да спо-
делите радостта от този голям празник. Да видите украсе-
ните с цветя училищни сгради и ликове на Кирил и Методий 
и техните ученици, на апостолите на българската просвета 
и култура от всички поколения. Да участвате в празника на 
студентите и на учениците, на учителите и университет-
ските преподаватели, на дейците на науката и културата, на 
всички интелигентни и родолюбиви българи. 

На този ден във всеки кът на страната отеква най-стари-
ят и най-вълнуващият химн на българското знание и култура, 
химн, който вече повече от столетие знаят и пеят всич-
ки българи - и малки, и големи: “Върви, народе възродени, към 
светли бъднини върви.”

Но защо българският народ почита така възторжено делото 
на братята Кирил и Методий? 

Трябва да се върнем малко повече от единайсет века назад, 
в средата на ІХ век, когато българите приемат християн-
ството от Византия. Ние знаем, че християнската религия 
представлява една сложна система от идеи и обреди. Тази 
система не може да бъде предавана устно, както е ставало 
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при идолопоклонничеството. За да може да се приобщи към духовните ценности на христи-
янската обредност, литература и култура, българинът е трябвало да избере между гръцки и 
латински - двата основни езика на християнската култура в средновековна Европа. 

Това обаче означавало не само да се ползва един чужд език, който бил непознат за народа. И 
не само би представлявало огромна пречка за разпространяването на християнската религия 
и на богатата култура, която тя носи. Това би обрекло огромната и силна тогава българска 
държава – равностоен съперник на другите две велики сили в Европа - Византия и Западната 
империя – както на културна, така и на политическа изолация.

Тъкмо тогава се появява делото на солунските братя Кирил и Методий, просветителите на 
българите и на всички славяни. Както знаем, в средата на ІХ век по молба на княза на Моравия 
и по заповед на византийския император те създават славянската азбука и превеждат на 
старобългарски език основните богослужебни книги. След това заминават, за да ги разпрос-
траняват повече от петнайсет години сред западните славяни тук, по тези места. Скоро 
след тяхната смърт на Запад е забранено извършването на християнско богослужение на 
славянски и започват да преследват техните ученици. 

Гонените ученици, сред които едни от най-добрите - Климент, Наум, Сава, Горазд, Ангеларий 
- тръгват към България, където княз Борис ги приема с голяма радост. Тук те изграждат осно-
вите на средновековната българска култура. Именно те поставят началото и на двата мощ-
ни български книжовни центъра през ІХ и Х век – Преславската и Охридската книжовна школа. 
Тяхната дейност ни дава основание да говорим за Златен век на българската култура, който 
обхваща усилията на такива значителни книжовници, като Климент Охридски, Константин 
Преславски, Черноризец Храбър, Йоан Екзарх и мн. др.

 С български духовници, книжовници и книги от тези две знаменити школи се осъществява 
през Х век и християнизацията на Русия, както неотдавна подчерта и руският патриарх 
Кирил по време на посещението си в България. С духовниците, книжовниците и книгите 
на Търновската книжовна школа пък се осъществява и второто мощно българско културно 
влияние в Русия през ХV век, когато България пада под турско робство. Тогава най-добрите 
ученици на патриарх Евтимий не само съдействат решително за възстановяването на ру-
ската култура след няколко опустошителни чужди нашествия и дълги робства, но един от 
най-добрите между тези ученици – Киприян – става и глава на Руската църква.

Създавайки азбука и писменост на езика на славяните, които обитават голяма територия в 
Европа, Кирил и Методий не само осъществяват контакт между голяма част от славянски-
те народи и християнската култура. По този начин двамата братя дават общ тласък на 
политическото и културното развитие на тези народи, които днес - както всички знаем, 
играят важна роля в културния живот на човечеството.

Днес, когато България се нареди сред свободните и равноправни участници в общоевро-
пейския процес, делото на Кирил и Методий придобива особено значение. И това значение 
е в тясна връзка с общочовешкия идеал в делото на двамата братя, неслучайно обявени за 
покровители на Европа.

Корените на формирането на този идеал можем да открием още в процеса на изграждането 
на техните личности и в тяхното образование. 

Освен високите ценности на християнската култура, тяхното образование включва из-
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вънредно много и значими елементи от древната гръцка култура. Кирил учи в Цариград в 
Магнаурската школа, изучава поезия, философия, риторика, древногръцко изкуство, граматика, 
литература, аритметика, геометрия, астрономия, чужди езици. Най-вероятно, подобно е 
образованието и на Методий.

И затова в делото им сред славяните ги предвождат хуманистичните им идеали - правото 
на всеки народ да слави Бога и да твори своята култура на собствения си език, на равноправно 
участие в духовното развитие на другите народи, на цялото човечество.

Затова и народ като българския, чийто език е базата на това епохално дело, не може да не се 
гордее със своя принос в духовното развитие на човечеството. 

Или, както много точно го е казал народният поет на България Иван Вазов още преди повече 
от един век:

„Че и ний сме дали нещо на светът

и на вси словене - книга да четът.“
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За мен е изключителна чест и удоволствие, че имам възмож-
ността да открия настоящата сесия на Европейската коми-
сия за демокрация чрез право.

У нас, в България, винаги гледаме на Европейската комисия за 
демокрация чрез право като на един от основните гаранти 
за демократичност на законодателството, като пазител на 
тези принципи.

В годината, в която Съветът на Европа създава Венецианската 
комисия, България е все още на прага на изхода от няколко 
десетилетия тоталитаризъм. Излизайки от една не-пра-
вова държава, тогавашните български политици избраха да 
заложат на старта на демокрацията правото, визията си 
за правова държава чрез написването на нова конституция. 
Впрочем, в нашата история така се е случвало винаги, когато 
държавата се е освобождавала от нещо или е придобивала 
нещо изключително важно като качество. През 1879 г., след 
Освобождението от турското владичество, Учредителното 
събрание на нова България приема Търновската Конституция 
- един от най-модерните правни устройствени документи 
за времето си, през 1991 г., след падането на „желязната за-
веса“, изработихме днешната си конституция, а влизането 
на страната в Европейския съюз бе съпроводено от същест-
вени промени в основния закон. В нашата нова конститу-
ция ние заложихме тези принципи, заради които е създадена 
Венецианската комисия - за държава, основана на правото, и 
за достойнството и сигурността на личността.

Трябва да съм честна и да кажа, че към онзи момент за нас 
демокрация означаваше всичко, което е хубаво. Не сме я схва-
щали нито в нейните научни измерения, нито в концепциите 
на европейските умове. Демокрация тогава означаваше сво-
бода. По-късно, инвестирайки в изграждането на страната, 
като полагахме усилия за нова политическа култура и нов ман-
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талитет, стигнахме до правилата, до хармонизирането с европейското законодателство 
и, естествено, до членството в Европейския съюз.

За нас, българските граждани, Венецианската комисия има символичното значение да е на прак-
тика връстник на съвременната българска демокрация. Но това е само началото. В послед-
ните пет години, годините на членството на България в Европейския съюз, Венецианската 
комисия ставаше все повече партньор на българското общество. Не само на законодатели-
те чрез своята експертиза по отделни проекти, като гарант за тяхната съвместимост с 
модерното право и правата на личността, но и като коректив, като институция за пре-
венция от грешки, които бихме могли да направим поради липсата на демократичен опит. 
Това е много съществен повод да отправя благодарност към всички вас. Защото страната 
ни трябва да извърви за много кратко време път, който старите европейски демокрации са 
превземали стъпка по стъпка продължително. Нямаше как да го направим без помощ, затова 
сме благодарни!

Това, което непременно искам да подчертая, е респектът към Венецианската комисия в 
българското общество. Има едно специално единодушие между българските политици, бъл-
гарските неправителствени организации и българските медии - колкото и спорни да са някои 
законодателни проекти, ако те имат одобрението на Венецианската комисия, те имат 
безспорен европейски паспорт. Не подлежат на съмнение и критика, нищо, че становищата 
на комисията не са задължителни! Чрез вашата експертиза нашите закони се сдобиват с 
европейска легитимност, което е безспорен принос към европейската ни интеграция, към 
нейната същност като инструмент за развитие.

Ще кажа няколко думи и за личния ми опит в работата с комисията. Личен опит, който 
без колебание определям едновременно като професионално предизвикателство и профе-
сионална инвестиция. Преди две години, в качеството ми на министър на правосъдието на 
България, имах възможност, имах юридическия шанс да работя съвместно с Венецианската ко-
мисия, и то по законопроект, който представлява по същество революционна крачка напред 
не само за моята страна, а и за развитието на европейското законодателство като цяло 
- проекта на закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. 
С него се предлагаше въвеждането на една съвременна форма на гражданската конфискация. 
Работихме съвместно две години, в които се убедих не просто в изключително високия про-
фесионален капацитет на комисията, а и в отговорното отношение на нейните членове към 
развитието на правото в европейски и световен план. Това важи и за изборното законода-
телство, и за цялата правна материя по финансирането на политическите партии.

22 години след началото на прехода към демокрация в България ние сме наясно, че подчине-
ността на държавата на правото е единствената гаранция за свободното пространство 
на гражданите, за защита на техните законни права и свободи. През последните години 
понятията правова държава и демокрация отдавна напуснаха териториалните граници на 
националните държави. На практика националната правова държава е немислима извън кон-
текста на обединеното пространство на свобода, сигурност и правосъдие. Това поставя 
съвсем различно предизвикателство пред законодателния процес. На преден план излиза все 
повече въпросът за качеството на закона, за неговото съзвучие с посоката на развитие на ев-
ропейското законодателство и без съмнение за неговото приложение. Налага се да осмислим 
някои постулати - например важи ли в XXI век максимата „По-добре лош закон, отколкото 
никакъв закон”. Категорично XXI век поставя на изпитание това твърдение. Със сигурност 
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имаме нужда от закони, които гарантират добро управление на институциите, гаранти-
рат добър подбор на кадрите, които ръководят тези институции. Имаме нужда от добро 
приложение на закона. Защото и прекрасно изработеният закон, приложен лошо, може да 
минира демокрацията, да подкопае авторитета и стабилността на институциите.

За всички е ясно, че „обявяването“ на държавата за правова в конституцията не завършва, а 
по-скоро поставя началото на един процес, създава конституционен принцип, който трябва 
да е отправна точка за законодателя и елементи от съдържанието на който се разкриват в 
много други текстове от конституцията.

Така в мотивите към едно свое решение българският Конституционен съд казва: „Правова 
държава означава упражняване на държавна власт на основата на конституция, в рамките 
на закони, които материално и формално съответстват на конституцията и които са 
създадени за запазване на човешкото достойнство, за постигане на свобода, справедливост 
и правна сигурност“. Именно в този процес на изграждане на съвременната демократична 
европейска правова държава ролята на Венецианската комисия е ключова и предстои да се 
засилва.

И най-сетне не мога да не благодаря за напътствията и подкрепата на членовете на ко-
мисията за разработването на различни детайли от реформите в съдебната система. 
Състоянието на съдебната система оказва специфично въздействие върху оценката на дър-
жавата като правова. Без съдебна система, която е гарант за спазването на законите от 
всички, правовата държава е немислима. Много е лесен погледът назад, само 20 години назад, 
за да видим доказателствата за това твърдение - тоталитарната държава претендираше 
да е правова на книга, реалностите обаче бяха противоположни. Сигурна гаранция за незави-
симост на съдебната власт е нейната ефективност. Логиката тук е чиста - по-висока ефек-
тивност на съдебната система, по-високо обществено доверие към нея и като резултат 
постигане на реална независимост на съдебната власт. Разговорът за независимостта на 
съдебната власт не бива да остава на плоскостта на генералните обобщения и заключения, 
защото той не се изчерпва само с опитите на някоя от другите власти да влияе повече или 
по-малко върху съдебната. Държавата трябва да създаде и гарантира независимостта на 
всеки един магистрат, но и да създаде механизми на противодействие срещу зависимости-
те, в които той може сам да се постави - икономически, политически или от друг характер, 
както и срещу разбирането на независимостта като безконтролност, като произвол. Как да 
бъде постигнато това? Отговорът отново може да бъде намерен сред белезите на право-
вата държава - правила. Правила, които са създадени и които важат за всички,

Другата задължителна предпоставка е публичност на действията и отчетност. Впрочем, 
ефективната съдебна система, върховенството на закона са в пряка връзка с качеството 
на живот, с качеството на демокрацията. Моето лично убеждение е, че една от основ-
ните причини за световната криза днес е пренебрегването на върховенството на закона. 
Устойчивостта и ефективността на съдебната система са най-добрите гаранции за устой-
чивост на държавата, особено в условия на криза, когато икономиката и пазарът се развиват 
в по-рискова среда. Те са условия за изграждане на доверие.

Правосъдните системи на посттоталитарните членки на ЕС са под трайно, но не непре-
менно оправдано подозрение, че могат да генерират рискове за правната стабилност и 
така да дадат предимство на силите на престъпността. Демократизацията на постто-
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талитарните системи не е въпрос толкова на формална хармонизация с правни стандарти, 
колкото на продължителност на практикуването им. Интеграцията е процес на сливане на 
различен минал опит със споделено вярване в общи ценности. Тя не може да се опрости до 
желание за общо бъдеще. Интеграцията изисква осмисляне и разбиране преди всичко на не-
демократичното минало на европейския югоизток. То е източник на не по-малко прозрения, 
отколкото опита на зрелите демокрации.

Оставам с вас и занапред, в усилията за демокрация чрез право.

Позволете ми да ви благодаря за изключително плодотворното ни сътрудничество, което 
съм сигурна, че ще продължи, и да ви пожелая успешна работа!
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Ваше Високопреосвещенство, 

Ваши Преосвещенства,

Уважаеми колеги учители,

Благодаря за поканата към президентската институция за 
участие в Първата национална конференция на учителите 
по религия – православие в България, на тема „Духовното и 
нравствено възпитание на учащата се младеж в съвременна 
България”.

Като филолог по първото си образование и ваш колега по 
учителската си правоспособност, искам още в началото на 
краткото си слово да подчертая, че познавам отлично и ценя 
високо ролята на Българската църква и въобще на християн-
ската религия за въвеждането на България в кръга на цивили-
зованите европейски държави, за нейното укрепване и разви-
тие не само още по времето на покръстителя княз Борис, но 
и до днес, както и за духовното и нравственото възпитание 
и въздигане на българския народ. Делото на светите солунски 
братя и съпокровители на Европа Кирил и Методий, на св. 
Климент Охридски и св. Наум Охридски, на св. Иван Рилски, 
на св. Евтимий Търновски и неговите ученици, на преподоб-
ни Паисий Хилендарски и всички духовници-възрожденци ос-
ветява пътя на създаването, развитието и оцеляването на 
българската духовност през вековете на изпитания, на войни 
и робства, но също така – и във времена на духовен възход, 
на укрепването на вярата в доброто, на възкръсването след 
тежки беди на надеждата в утрешния ден.

Именно културно-мисионерската роля на българската църква 
стои в основата на онази фраза на дядо Вазов, която дава най-
висш израз на нашето национално българско самочувствие, а 
именно, че „И ний сме дали нещо на светът – и на вси сло-
вене книга да четът”. Защото книгите и книжовниците на 
Преславската и Охридската книжовна школа поставят през 
Х век началото на руската християнска култура. Спасително 
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за тази култура се явява и второто могъщо българско духовно влияние в Русия – през ХV век, 
когато, спасявайки се от турското нашествие, най-добрите ученици на великата духовно-
книжовна Евтимиева школа – Киприян и Григорий Цамблак – не само занасят книгите, богатия 
език и уникалния стил „плетение словес”, както и духовните послания на тази школа, които се 
превръщат в спасителна основа на новото културно развитие на Русия, но и последователно 
оглавяват руската църква.

Дългият исторически опит на нашата държава отдавна е доказал, че общество без вяра не е 
истинско общество. То прилича на лодка, която бурното море може да разбие в скалите, вмес-
то да я отведе на спасителен бряг. Ето тук идва ролята на училището. Комунистическото 
образование не само бе загърбило тази роля, но и възпитаваше у подрастващите атеизъм и 
наказваше безмилостно онези млади хора, които се осмеляваха да ходят на църква, да сключ-
ват църковен брак или да кръщават децата си. Самата аз сключих църковния си брак тайно 
и с риск бъдещето ми и това на моето семейство да бъде зачеркнато. Възпитаването от- 
рано на децата ни в духа на препоръчваните от религията добродетели е най-сигурната га-
ранция както за тяхното бъдещо духовно здраве, така и за духовността на цялата ни нация. 

Религията ни учи да бъдем добри помежду си, да прощаваме на съгрешилия и да поощряваме 
добродетелния. Тази нейна роля е особено важна в общество като нашето, в което толе-
рантността, зачитането на правото на другия да изповядва и друга, различна от твоята, 
религия, е белег на духовна извисеност. За това допринася преди всичко образованието, кое-
то възпитава в любов към ближния, независимо от расови и религиозни различия, осъзнаване-
то още от най-ранна възраст на истината, че всеки човек носи в душата си божествената 
искра на обичта и добротата, на опрощението, на готовността да помогнеш на човека до 
теб. И светите отци, и бащите на педагогиката казват, че душата на детето е като бял 
лист, на който можеш да напишеш всичко – и добро, и лошо. Затова отговорността както 
на родителя, така и на духовния възпитател, в лицето на църквата, е безусловно решаваща 
и неизмеримо голяма. 

А възпитаването на истинската, хуманната толерантност е трудно осъществимо без 
познаването на историята и същността на религиите като най-добрия духовен водач на 
човека по пътя му към божествените истини, към самоусъвършенстването, което е най-
важната предпоставка за нравствено извисяване и на цялото общество.

Нашата православна църква има голям опит във всичко това. Разполага с отлично образовани 
учители и духовници. Организирането на различни места на неделни училища, на достъп-
ни и разбираеми за подрастващите беседи, разширяването на присъствието в учебните 
програми на часове, в които децата не само биха изучавали религиите, но и биха опознавали 
още по-добре същността, смисъла и огромния духовен потенциал, който носи тяхната вяра 
в Бога – ето пред нас са само някои от многото полета, в които Българската православна 
църква би могла да развие своите доказани от хилядолетната й традиция възможности за 
правилното насочване на подрастващите към истинските християнски ценности и към 
пълноценен духовен живот.

Пожелавам вдъхновение и мъдрост на вашите мисли и решения, които несъмнено ще до-
принесат решително за осъществяването на общата ни цел – грижа за образованието и 
духовното извисяване на нашите деца!
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Уважаеми г-н Хойзел,

Уважаеми дами и господа, скъпи колеги,

Разрешете ми да поздравя сърдечно организаторите на юби-
лейната конференция, както и всички участници. За мен е 
чест и професионално удоволствие да поднеса приветствие 
и да участвам заедно с Вас в решаването на толкова важни 
въпроси от дневния ред на ЕС. 

През последните няколко години доминираща международна 
тема без съмнение бе и все още е тежката икономическа 
криза. В обединена Европа икономическата, дълговата и фи-
нансовата криза имат и допълнителна проекция. Те връхлетя-
ха Европа в период на устойчиво и постъпателно засилваща 
се интеграция. Процесите на икономическа интеграция бяха 
надградени след Договора от Маастрихт. Валутният съюз и 
Шенгенското пространство дадоха основание да се говори, 
че мечтаната от бащите на Европейския съюз политическа 
интеграция е не само постижима, но и все по-непосредстве-
но предстояща. В този смисъл кризата даде своето отраже-
ние и върху структурата на ЕС, върху стабилността на един-
ната европейска валута и постави като цяло на изпитание 
процеса на политическа интеграция. Засилиха се критиките 
не само към отделни аспекти на Маастрихтския договор, но 
бяха поставени под съмнение самите основи на бъдещия по-
литически съюз. 

Допълнителни „трудности“ пред продължаването на ев-
ропейската интеграция поставиха събитията в Северна 
Африка. Макар и дълбоко демократични по своя характер, 
те предизвикаха бежанска вълна, която на свой ред постави 
на изпитание функционирането на Шенгенското простран-
ство. Чуха се предложения за реконструкция, за пререждане на 
отношенията вътре в Шенген, а дори и някои крайни тези за 
самото съществуване на това споразумение. 

Изказване на 
вицепрезидента 

Маргарита Попова 
на конференция на 

Европейската 
правна академия, 

Трир
18 октомври 2012 г.

Гражданинът в сърцето на правото на Европейския съюз
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Тази ситуация обаче ме кара все повече да се замислям дали конструкцията на Валутния съюз 
е пречка за постигане на политическа интеграция, или това, че все още не сме успели да из-
градим европейския политически съюз, ни направи по-слаби, по-неустойчиви и по-зависими от 
световните икономически процеси.

За себе си нямам съмнение. Сигурна съм, че Европа ще стане толкова по-силна, колкото по-
силна връзка изградим между гражданина и самия съюз. Единно законодателство в определени 
правни сфери, създаване на институции, които да следят за неговото спазване, създаване на 
прокуратура и съд, към които да се обърнем, когато интересите на съюза и европейските 
ни права са нарушени, предвидима защита за жертвите от престъпления - това са усилия, 
които политически трябва да укрепят съюза, да подобрят живота на европейския гражда-
нин, да му дадат възможност да даде своя принос за интеграцията на Европа. ЕК, ЕП и всич-
ки ние трябва да дърпаме процесите напред. Приветствам поставянето на юбилейната 
конференция на преден план на въпросите на гражданството в ЕС, за общото наказателно 
законодателство в областта на трансграничната престъпност и корупцията, за нов поглед 
към защитата на финансовите интереси на съюза, към европейската прокуратура. Гордея се, 
че през 2008 г. като прокурор в България създадох и ръководих специализирано звено за борба 
с измамите с финансови средства на ЕС - въпреки трудностите и с безкористната подкрепа 
на немски колеги прокурори и на тогавашното ръководство на ОЛАФ.

Уважаеми колеги,

Групировки с европейски генезис и такива извън ЕС изграждат международни криминални кон-
такти и атакуват чрез стопански престъпления социалните структури на съюза. Мнозина 
изследователи признават, че същите, изглежда, са в състояние да оперират ефикасно и без 
затруднения, организираната престъпност започва да се легитимира като стопанска форма 
и „политически” принцип. Заплахата се нуждае от анализ. Структурните пренареждания, ти-
пичните за отворения общностен пазар контролни дефицити, множеството и сложността 
на законодателните актове, както и податливостта към корупция на определени части от 
стопанските, политическите и административните елити в някои, ако не и във всички дър-
жави, планомерно се експлоатират от организираната престъпност. Вече не може да оста-
не незабелязано, че потребностите от финансиране на политическите партии, интересите 
на политиците към властта и ориентираността към печалба по нездрав начин от страна 
на предприемачески структури са се сраснали. А корупцията се превръща в най-изкушаващия 
лайтмотив на модерния свят.

Точно сега, в трудните за Европа и света месеци и години на финансова, дългова и икономи-
ческа криза, пътят към по-силна Европа минава и през усилията да изградим и да следваме 
такава европейска наказателна политика, която да е в състояние да отстоява финансовата 
сигурност и стабилността на ЕС чрез защита на националната бюджетна и финансова дис-
циплина, ред и отговорност. 

Повече от всякога се налага да сме наясно каква политика водят европейските структури, 
призвани да работят за защита на финансовите интереси на ЕС, какви са днешните и дъл-
госрочните цели, каква е мотивацията на всеки един от служителите в тях, как е избран 
и какъв е приносът му за утвърждаване на демократичните ценности. Сриването днес на 
цели социални системи в света и Европа се дължи на корупция, на безпринципни политически 
компромиси, които поставят под въпрос върховенството на правото. А върховенството 
на правото е ценност, от която пряко зависи успехът във всяка друга област на обществе-
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ния живот, както и успехът в изграждането на силна общност от граждани, които да могат 
удовлетворено да управляват своя живот. Ключови понятия в така очертаната картина са:

 ценности

 институции

 кадри 

 правила 

 доверие

Скъпи колеги, 

Историята е в ръцете ни за пореден път. Нужна ни е по-дълбока политическа интеграция, 
в сърцевината на която е правната интеграция... Ако правната интеграция бъде публично 
високо изговорена като цел, това ще бъде възприето със симпатия от гражданите, защото 
те обичат правилата. 

Вярната посока - повече Европа, с повече европейци на европейската сцена! А правната 
интеграция е в сърцевината на тази печеливша цел. Нека днес да се обединим около изклю-
чително силния и професионално подготвен дневен ред на конференцията. Да изпратим на-
шите послания в защита на съюзната идея и да продължим да работим прозорливо за това.

Г-н Хойзел, 

Благодаря Ви! Приемете още веднъж поздравления по случай юбилея. Днес всички ние тук сме 
със самочувствие и се гордеем за това, че ЕРА за пореден път е силно обединително звено на 
европейския политически и професионален елит в името на желаното бъдеще на ЕС.

Повече Европа, с повече европейци на европейската сцена - това е моето послание към Вас 
и към ЕС в днешния ден!
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Слово на вицепрезидента 
Маргарита Попова 

при откриването на 
поетичните празници в 

Копривщица, 
посветени на 125 години от 

рождението на 
Димчо Дебелянов

11 август 2012 г.

Горда съм да съм с вас и особено се вълнувам да бъдем за-
едно на това събитие, защото проявата, поводът и Димчо 
Дебелянов са част от световното литературно наследство. 
Това е нещо, което България има и с което може да се гордее 
светът. Той, Яворов и Пенчо Славейков - хора, които са тво-
рили в онзи труден, неравен 20 век, години и век на войни, на 
възходи и на падения - са дали на света нещо, с което чове-
чеството наистина се гордее. И аз се гордея като българин и 
като част от вас, уважаеми копривщенци.

Втората причина, поради която вълнението ми наистина 
е особено, е поради факта, че преди 22 години тук, в този 
район, започна моята професионална кариера на юрист. В 
един изключително топъл, жарък юлски ден аз дойдох тук с 
лек автомобил заедно с моя съпруг и спрях в Пирдоп, тогава 
Средногорие, спрях в Районната прокуратура, откъдето за-
почна моята кариера на прокурор, която кариера продължи 
20 години. След това, разбира се, напуснах Пирдоп, напуснах 
Средногорие, но от този край Средногорие, Пирдоп, Златица, 
Чавдар, Антон, Копривщица остават винаги в душата и в 
сърцето. И днешното юбилейно събитие наистина е много 
символно. И днешното ми идване, и честването, и този ху-
бав празник заедно с вас е една малка частица от „Да се завър-
неш в бащината къща”. Благодаря ви за прекрасните спомени, 
които сте оставили у мен. Дано и аз да съм оставила добри 
спомени, макар професионалната ми кариера да беше свър-
зана с една институция, която не носи подаръци и не носи 
радост, но е една институция, която трябва да носи не, а да 
дарява и да работи за справедливост.

Разбира се, и още причини има, поради които човек може да се 
гордее и се вълнува, затова, че сме днес заедно. И аз ще назова 
само още една, която на мен лично е много свидна. 

Моята кариера като юрист започна тук преди 22 години, но 
моето обучение, моите знания, жаждата за повече знания за-
почна преди доста повече от 22 години, а именно в Софийския 
университет - във факултета „Славянски филологии”, където 
аз имах щастието да работя с прекрасни преподаватели - 
литературоведи, историци на българската, на 
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западноевропейската литература, които ме научиха, надявам се, на добър прочит и на цен-
ността да можеш да четеш, да можеш да разбираш и да се гордееш с литературното 
наследство, което българският човек, българинът и България е оставила в наследство и про-
дължава да твори като част от световното културно наследство. 

Ето затова, поне заради тези три причини, аз съм развълнувана и се гордея, че днес сме заедно 
да почетем паметта и още веднъж творчеството на нежния, на тихия, на проницателния, 
на могъщия, така както го чухме и преди минути от почетния гражданин на Копривщица 
Димчо Дебелянов.

Преди 100 години, през м. август, светът се сдобива с класически шедьовър „Да се завърнеш в 
бащината къща”. Колко критици, колко литературоведи, историци на литературата, колко 
граждани, колко млади хора са се занимавали с „Елегия”. Дали има критик, който да не е поис-
кал да пише, да разсъждава върху това знаменито, красиво произведение на Димчо Дебелянов. 
Дали има да се каже още нещо. Аз мисля, че има, но по-важно е да кажем това, че ние всеки път 
и всеки път има какво ново да преживяваме с „Да се завърнеш в бащината къща”. Прекрасен 
изказ, прекрасна душевност, прекрасен строй на мисълта, гордост и музика за сърцето и за 
душата. Част от световното културно наследство и гордост за копривщенци, гордост за 
всички нас, българите.

Бих искала да споделя с вас нещо, което ме вълнува в последната година, откакто разбрах, че 
съдбата е решила да сменя попрището от магистрат и министър на правосъдието и заед-
но с г-н Плевнелиев да поемем тежкия кръст на високото държавническо поприще именно в 
президентството на Република България. Ние решихме да работим по нов начин и да при-
общим по нов начин към градежа на нова България всички онези българи и български граждани, 
които са далеч по света. 

Аз си мисля, че и днес, чествайки годишнината на Димчо Дебелянов, ние можем оттук, от 
този прекрасен двор и тази прекрасна къща, със спомена за Димчо Дебелянов да отправим 
още веднъж послание към всички наши сънародници, които в момента са далеч извън грани-
ците на родината, за които обаче Димчо Дебелянов и „Да се завърнеш в бащината къща” е 
едно свидно място и кътче в тяхното сърце, без значение дали те скоро ще се върнат и дали 
желаят това или са приели да се установят далеч, да изградят семейства, да имат свои деца 
и внуци, да градят кариера и да славят България навред по света.

Творчеството на Дебелянов и „Да се завърнеш в бащината къща” е и за тях. Нека да ги споме-
нем, нека да приобщим днес всички българи и български граждани - да бъдат в тази прекрасна 
вечер заедно с нас, защото споменът за родното, споменът за къщата, пътят, завръщането 
за тях е, както казва Дебелянов в едно друго свое произведение, една отворена книга, един 
спомен, към който всеки от нас много често във вечерите си, сутрините си или тревожни-
те си нощи се връща.

Бих искала от сърце още веднъж да поздравя организаторите за този прекрасен юбилей. Нека 
още много дълги години да бъдем заедно. Нека да се подкрепяме, нека да намираме все нови 
и нови поводи и основания за нашето творческо вдъхновение и да се радваме на постигна-
тото заедно.

Желая ви много хубава вечер. Желая ви прекрасно лято. Желая ви здраве и да намираме поводи 
много пъти да имаме възможност да се гордеем, да се обичаме, да бъдем единени и да рабо-
тим за свободата и за полета на човешката душа.

Благодаря ви от сърце и хубав празник!
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Слово на вицепрезидента 
Маргарита Попова при 

началото на 
Петата научна конференция 

„Шишманови четения” 
по повод 150 години от 

рождението на 
проф. Иван Д. Шишманов
БАН, 20 ноември 2012 г.

Уважаеми професор Николов,

Уважаема госпожо Дамянова,

Уважаеми изследователи на делото на този велик учен и човек,

Ваши Превъзходителства,

Скъпи колеги,

Нека да започна моето приветствие към вас, вземайки повод 
от думите на г-жа Дамянова. Професор Иван Шишманов е при 
нас. Ние сме ли при него? Искам да кажа да, ние сме. Щастлива 
съм, че мога да ви поздравя от тази най-висока академична 
трибуна не само като вицепрезидент на Република България 
и като човек, поел патронаж над тези чествания, но и като 
хуманитарист. Горда съм и за мен е отговорност и изключи-
телно вълнение да бъдем днес заедно и да почетем големия 
българин.

Аз няма да говоря пред вас за научните заслуги на големия 
учен. През тези три дни на научната сесия ние ще чуем много 
компетентни и строго професионални становища, оценки - 
интересни и задълбочени, на изследователите на неговото 
дело. Но като държавник не мога да не подчертая онази стра-
на на неговата дейност, която го представя не само като 
човек-институция в следосвобожденска България, както някои 
го наричат, но преди всичко като строителя на някои от 
най-важните културни институции на нашата нова България.
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Шанс за това дава не само обстоятелството, че той, подобно на великия си приятел Иван 
Вазов, на Славейков, на Стефан Стамболов, на Захари Стоянов и на още плеяда строители на 
нова България, както много точно ги нарече Симеон Радев, идва в тази наша нова България от 
Възраждането и е закърмен отрано, още от семейството си, с идеалите на тази величава 
епоха. Към родовия спомен за прадядото, известния търговец Емануил Шишманоглу, съпричас-
тен на най-ранните прояви на съпротива срещу фенерската духовна власт и на подготов-
ката на голямото въстание в Белоградчишко от средата на века, се е прибавил и примерът 
на неговия баща Димитър - една истински възрожденска, богата и многостранна личност на 
родолюбец, на духовен деец, на общественик.

Тогава да се питаме ли дали е странно, че възрожденският граждански рефлекс на Шишмановата 
фамилия се проявява още в студентските му години, когато през далечната и не толкова 
далечна 1885 г. написва в Женева текста на Възванието на българските студенти към меж-
дународната общност в защита на Съединението. Веднага след това се качва на влака и 
заминава, подобно на много други българи, за София, за да участва като доброволец в Сръбско-
българската война. Не е случайно. Не е и странно. При целеустремени и последователни лич-
ности като Шишманов няма нищо случайно. Затова целият му живот е низ не само от зна-
чими научни, но и от гражданско-политически и държавно-строителни жестове, които, като 
имаме предвид времето, в което са правени, можем спокойно да определим като подвизи.

Младата българска държава има нужда от изграждане и развитие на културни и образова-
телни институции и очевидно умее да намери най-подходящите хора за това. Нещо, което 
невинаги създава в по-късните ни исторически периоди. Несъмнено най-успешният сред най-
добрите избори е младият министър на народната просвета проф. Иван Шишманов, който 
за краткия период от 4 години оставя следа, каквато никой друг не е оставил нито преди, 
нито след него. Чрез компетентно подготвени и успешно проведени законотворчески и 
законодателни инициативи, министър Шишманов осъществява демократични реформи в 
образованието, каквито никога не са правени. И пак ще кажа - нито преди, нито след него. 
Той създава или пък развива вече създадени жизненоважни за пълноценното функциониране на 
държавата културни или образователни институции като Висшето училище, което, благода-
рение на енергичната му инициатива, се превръща в университет, Народната библиотека, 
Народния театър, Етнографския музей, Българското археологическо дружество, Музикалната 
академия, Рисувалното училище, българските читалища, изброявам само няколко от многото, 
многото институции на проф. Шишманов.

В историята на българския парламентаризъм ще останат като неподражаем образец не-
вероятните пламенни, компетентни, неотразими парламентарни речи на младия минис-
тър. Нека чуем само как възрожденско-будителски, актуално и до днес, звучат неговите думи. 
„Само, казва той, чрез умствено, нравствено и естетическо възпитание тоя народ ще може 
да се преобразува окончателно вътрешно и ще си извоюва почетно място между ония на-
роди, които, въпреки своята малочисленост, са ударили своя печат върху общочовешката 
цивилизация“. Никой не е защитавал така убедително правото на българското общество 
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да изгражда и да развива образованието и културата си. Никой не се е грижил като проф. 
Шишманов за правата и интересите на българското учителство и не е защитавал така 
успешно вековно установената в европейската практика университетска автономност.

А когато Фердинанд решава да затвори университета, за да накаже студентите, които са 
го освирквали в Народния, театър, в знак на протест и като възвишен урок по гражданска 
доблест най-успешният български министър на просветата, блестящият учен Шишманов 
подава оставка и напуска министерския пост. Колко подобни примери има в историята 
нашата държава от последните стотина години? На мен лично ми е трудно да посоча друг.

А когато говорим за обществената активност на Шишманов, не бива да пропускаме и ней-
ните международни измерения. Той не само създава и оглавява Българския пенцентър, не само 
посвещава време и на българската дипломация и външна политика като посланик в Украйна, 
но е и един от най-активните радетели на идеята за създаване на Европейски съединени 
щати. С радост се съгласява да бъде и председател на Българската секция на проектираната 
в годините след Първата световна война Паневропа, с което оставя още едно извънредно 
важно послание към бъдещето на българското общество, към бъдещето на човечеството.

Смъртта го застига преждевременно при изпълнение на един от международните му ангажи-
менти през 1928 г. в Осло, където той е делегат на конгреса на Световния ПЕН.

Знаем и това, че още една трагедия сполетява, след по-малко от 20 години, семейството 
на този велик и заслужил българин. Неговият син Димитър Шишманов, блестящ интелектуа-
лец, обещаващ писател, политик и дипломат, защитавал българските национални интереси 
като български посланик в Атина до Втората световна война, е осъден на смърт от т. нар. 
„Народен съд” и заедно с хиляди други като него представители на българския духовен и поли-
тически елит е убит мъченически.

В заключение бих искала да припомня отново, че за нас примерът на проф. Шишманов, на 
създателя на българската фолклористика, на науката ни за възрожденската литература, на 
нашата компаративистика и културология, на културнообразователните български инсти-
туции е изключително важен. Дори само мисълта, че българската държавност е градена от 
такива светли и мащабни личности, скроени по най-апостолската възрожденска мярка, е дос-
татъчна, за да ни върне и личния, и обществения ни оптимизъм, особено в период на тежки 
изпитания пред духовността изобщо.

Затова още веднъж, уважаеми дами и господа, скъпи колеги, бих искала да подчертая, че пред-
ложената ми от Организационния комитет съпричастност към честването на 150-годишни-
ната от рождението на проф. Иван Шишманов ме прави наистина щастлива и като филолог, 
и като държавник и от цялото си сърце пожелавам успех на тези три дни научна сесия, посве-
тени на проф. Иван Шишманов. Той е при нас. Нека и ние да бъдем при него.

Благодаря ви за вниманието и успех в тези три дни!
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Слово на вицепрезидента 
Маргарита Попова 

за Славейковите дни
Трявна 

7 юни 2012 г.

Малко са българските градове, които могат да се похвалят с 
очарованието на Трявна. 

И не само заради природната красота, която господ е 
изсипал тук с пълни шепи. 

Не само и заради предприемчивия и свободолюбив дух на 
тревненци, които превръщат китното балканско селище 
в истинско огнище на духовната пробуда и стопански 
просперитет.

Трявна е свързана преди всичко с имената на двама великани 
на българската духовност, които подобно на митичния 
Атлас, пренесоха българското общество с по една епоха 
напред.

Първият е бащата, човекът-Възраждане Петко Славейков:

Безспорният авторитет.

Учителят.

Апостолът, който с името и делото си даде смисъл на цялата епоха на Българския ренесанс.

Политическият и духовен водач на българското общество, който изведе до победа църков-
ната борба.

Писателят, който създаде и утвърди живия народен език на българската книжнина.

И който сам създаде най-големия дял от тази книжнина:

От любовно-сантименталните стихотворения до ярките поетически манифести „Не пей 
ми се” и „Жестокостта ми се сломи”. 

От сатирите „Песен на паричката ми” и „Момче, ума си събери” до магическата поема 
„Изворът на Белоногата”, с която ставаме българи.

От забавните мемоари „Как съм станал гайдар” и други весели четива до ярките публици-
стични политически шедьоври „Нашето духовенство” и „Двете касти и власти”, до неподра-
жаемите статии и фейлетони, от които Каравелов и Ботев се учат на истинска револю-
ционна журналистика.

От първото българско детско списание „Пчелица” и първото женско списание „Ружица” до 
мощната публицистична и политическа трибуна вестник „Македония”, който научи българи-
те да мислят за доброто не само на своя дом, но и на големия общ дом, наречен Българско.
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От хумористичния вестник „Гайда” до бойките трибуни „Целокупна България” и „Търновска 
конституция”, с които брани демократичните свободи на свободното отечество.

Макар и родният дом на дядо Славейков да е Търново, в Трявна той намира втория си дом, 
защото тук свива семейно гнездо и тук се раждат синовете му.

Така Трявна става родно място на другия велик представител на знаменитото семейство - 
Пенчо Славейков. 

Интелектуалецът, който придвижи българското духовно общество към следващата епоха - 
епохата на европейския модернизъм, на новата философия и естетика.

Поетът, който със своите шедьоври от „Епически песни” и „Сън за щастие” нареди българ-
ското поетическо слово сред най-високите постижения на модерните европейски литера-
тури.

Писателят, който с „На острова на блажените” сътвори по неподражаем начин есеистично-
поетическата литературна панорама на своето време.

Най-сетне – гражданинът, безпощадният съдник на духовно деформираното общество, кое-
то не му прости това и го обрече на изгнание.

Но и историята не прости на деформираното общество. Някой от вас да помни кой е бил 
тогава министър на културата, на вътрешните или външните работи? 

Историята запомни дядо Славейков.

Историята запомни и великия му син.

За да ни припомня винаги, че не великаните трябва да се снижават до дребния ръст на нераз-
биращото ги общество, а ние трябва да се надигаме на пръсти, за да видим по-ясно светлия 
им образ.

Затова и тук, в слънчева Трявна, от много години вече се провеждат тези светли празници 
на литературата и науката.

За да може цяло Българско да се надигне на пръсти и да съзре духовната светлина на великите 
Славейковци.

Успешен и много духовен, много светъл празник!
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Годината в една страница 

Първият национален референдум  в демократичната история на България пред-
стои. Това е голям успех за гражданското общество. 
КСНС вече заседава по ясни правила и постига консенсус. 
Досега службите - НРС, НСО и СлВИ работеха без законова регламентация и „на 
парче”. Реформата е в ход, предстои решение на парламента. 
Новият подход в процедурите при избора на членове на ВСС, Конституционен 
съд и главен прокурор създаде условия за състезателност и прозрачност. 
Налагах вето с ясни аргументи, които бяха приети от парламента.
За първи път иновациите, енергийната ефективност и енергийната диверси-
фикация бяха изведени от президента, като стратегически национални приори-
тети. 
Дадохме пример за финансова дисциплина и култура на стабилност, работим за 
устойчив растеж, инвестиции и балансирано регионално развитие.  
България е силна само когато е „свързана” - строим магистрали, жп линии, мосто-
ве, газови връзки, водна, цифрова и енергийна инфраструктура. 
Няколко реформи бяха на фокус - административна, водна, правосъдие и вътре-
шен ред, отбрана и сигурност.
Като президент, изведох на преден план електронното правителство и инова-
ционните екосистеми в България. Пряката връзка - иновации, образование, биз-
нес, е важна предпоставка за развитие и просперитет.  
Дадохме начало на нови инициативи, надградихме вече започнатите. 
Комисиите и съветите в президентството станаха публични и прозрачни, дис-
кусиите се излъчват на живо в Интернет. 
Казахме решително „не“ на зависимостите от тоталитарния режим и катего-
рично „да“ на гласа на гражданското общество и идеите на младите хора. 
Искам държавата да е близо до българите, където и да са те по света. Държим 
отворени вратите си за тях, работим за нов подход и стратегия.  
Провеждаме активна външна политика за привличане на повече инвестиции, 
осигуряване на нови пазари и подобряване репутацията на България по света.  
България е достоен член на ЕС и НАТО, гласът ни е силен и има кой да ни чуе. 
Заставаме зад европейската перспектива на Западните Балкани, базирана на 
прагматичен подход, добросъседски отношения, отстояване на европейските 
ценности. 
ЕС навлиза в нова фаза на интеграция - фискален, банков и политически съюз. 
България играе активна роля в общите усилия за постигане на решителен напре-
дък за една по-силна и интегрирана Европа. 
С десетките съвети, конференции и срещи зададохме посоката и приоритети-
те на Националната програма за развитие „България 2020”. Това е нашият общ 
план за бъдещето, около който всички трябва да се обединим и да го изпълним. 
Ще успеят държавите с дългосрочна визия, план за действие и работещи ин-
ституции, които гарантират резултати и прогрес, независимо кой е на власт. 

Росен Плевнелиев
Президент на Република България
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