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1. Приема Национален план за изпълнение на Компакта за засилване на
гражданското измерение на Общата политика за сигурност и отбрана на Европейския
съюз съгласно приложението.
2. Изпълнението на дейностите от плана по т. 1 се възлага на
компетентните органи и на ръководителите на отговорните институции, определени в
него.
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Приложение

НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА КОМПАКТА ЗА ЗАСИЛВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ИЗМЕРЕНИЕ НА ОПСО

Гражданското измерение на Общата политика за сигурност и отбрана на
Европейския съюз има съществен принос към урегулирането на външни конфликти и
посрещането на широк спектър предизвикателства, пряко или косвено свързани със
сигурността на Европейския съюз. В комбинация с военните инструменти, ОПСОмисиите за гражданско управление на кризи са важен елемент от цялостната
политика и инструментариум на ЕС за подпомагане на партньорски страни и за
постигане на устойчива сигурност и стабилност във важни за ЕС региони.
България подкрепя обновените политически ангажименти на държавите
членки за укрепване на гражданското измерение на ОПСО в съответствие със
съвременните предизвикателства като борбата с тероризма и радикализацията,
организираната престъпност, граничния контрол в контекста на противодействието на
миграционния натиск и трафика на хора, ефективното прилагане на върховенството на
закона. Страната ни традиционно е сред активните приносители и съществува
установена практика за изпращане на български експерти с различен профил в
гражданските ОПСО-мисии, сред които EULEX Косово, EUMM Грузия, EUAM Украйна.
Ангажимент №1 - Увеличаване на приноса с командировани национални
експерти /КНЕ/
В съответствие със Стратегията за национална сигурност от 2018 г. (чл.146),
България трябва да развива национален капацитет за участие в Общата външна
политика и политика на сигурност на ЕС, включително в операции и мисии за
управление на кризи.
Към момента България участва с 25 КНЕ в граждански ОПСО-мисии, което е
3,1 % от общия брой КНЕ от ДЧ на ЕС и е над средното равнище на принос за ДЧ на ЕС
спрямо броя на населението.
Целта до 2023 г. е броят на КНЕ да нарасне с около 10% спрямо сегашния,
като прогресивно се увеличат обхватът на експертизата и ангажиментът на
изпращащите ведомства (Министерство на вътрешните работи, Министерство на
финансите/Агенция „Митници“, НПО и др.).
Ангажимент №2 - Преглед на нормативната уредба и процедурите,
бюджетни аспекти
Към момента има действаща Наредба за условията и реда за участие на
граждански специалисти от Република България в операции и мисии на
международни организации за управление на кризи извън територията на Република
България, приета с Постановление № 9 на Министерския съвет от 2011 г. (обн. ДВ, бр.
9 от 2011 г., изм. ДВ, бр. 104 от 2016 г.). В допълнение, изпращащите ведомства имат
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вътрешни процедурни правила за подбор и командироване на експерти.
Финансирането на КНЕ се извършва от бюджета на изпращащите ведомства.
Министерството на външните работи изпълнява функциите на Compartment
Provider Authority (СРА) на национално ниво за Република България по заявките за
принос и набиране на командировани национални експерти за гражданските ОПСОмисии на ЕС. Достъп до системата „Goalkeeper-Registrar” с профили за Data Providing
Authority (DРА) разполагат всички ведомства на територията на страната, които имат
отношение към гражданските мисии по линия на ОПСО Министерството на
вътрешните работи (МВР), Министерството на отбраната (МО), Министерството на
правосъдието (МП)/Висшият съдебен съвет (ВСС), Министерството на финансите
(МФ)/Агенция „Митници“ (АМ), Националната агенция за приходите (НАП) и
Министерството на външните работи (МВнР).
Дирекция „Човешки ресурси“ на МВнР поддържа актуализиран
списък/регистър от граждански специалисти и справка на лицата за контакт от
ангажираните министерства и ведомства. Срокът за извършване на необходимата
актуализация се определя различно от ведомствата, осигуряващи принос по
компетентност.
Целта до 2023 г. е:
- Да се изгради постоянно действащ междуведомствен механизъм под
ръководството на МВнР и с участието на МВР, МО, МФ и МП за подобряване на
координацията, преглед на нормативната база, процедурите и целите, и съгласуване
на националния принос към ОПСО-мисии;
- Да се направи преглед на вътрешните процедурни правила на отделните
ведомства с цел да се оптимизират процесите на подбор и командироване на
експерти, както и да се изгради връзка между участието в международни мисии и
кариерното развитие на КНЕ;
- Да се разширят възможностите за командироване на експерти чрез
включване на служители, които са извън системата на публичната администрация
(напр. пенсионери или независими експерти);
- Да се установи синхронизиран подход, който да осигури осъвременяване
на базата с данни/регистъра от граждански специалисти на всяко тримесечие. Това ще
доведе до по-високо ниво на оперативност и гъвкавост при постъпване на „заявките за
принос“ и работата със системата „Goalkeepеr-Registrar“;
- Да се направи преглед на механизмите за финансиране
командированите национални експерти в граждански ОПСО-мисии и операции.

на

Ангажимент №4 - Изграждане на способности
Към момента изграждането на експертиза и подготовката на хора се
извършва в рамките на изпращащите ведомства, като водещ фактор е посрещането на
нуждите на националната администрация.
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Профилът на КНЕ е основно насочен към предоставяне на подкрепа и
съвети по линия на противодействие на заплахите за сигурността и по изграждане и
укрепване на административния капацитет.
Целта до 2023 г. е:
- В рамките на предвидения междуведомствен координационен
механизъм с участието на МВнР, МВР, МО, МФ и МП, да се извършва периодичен
анализ на предоставения национален принос в приоритетни за България ОПСО-мисии;
- Да се изгради национална експертиза в рамките на осигуряващите принос
към граждански ОПСО-мисии ведомства, която да бъде предоставяна за целите на
ОПСО-мисии с мандат и задачи в областта на противодействието на нелегалната
миграция, борбата с организираната престъпност, тероризма, радикализацията, кибер
и хибридни заплахи, подкрепата за опазване на културното наследство;
- Към процеса на подготовка на граждански експерти да бъдат привлечени
Военна академия „Г. С. Раковски“ и Центърът за изследване, изграждане и
усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при
бедствия (CMDR COE) в София.
Ангажимент №5 - Преглед на системата за обучение
Към момента, професионалното обучение на служителите от системата на
МВР
по
специалностите
в
Академията
на
МВР
включва
наред с други дисциплини, чуждоезиково обучение и насоченост към националните и
регионални потребности от подготовката на съответните специалисти.
За придобиването на професионална квалификация във връзка с
изпълнението на длъжностните задължения по отношение на основните задачи и
дейности на МВР и за развитие на професионалната кариера на служителите в МВР се
планира, организира и провежда професионално обучение с откъсване от работа
(провежда се в присъствена, дистанционна или комбинирана форма).
Академията на МВР ежегодно организира и провежда едномесечен курс за
професионална специализация „Служители на МВР, класирани в резерва за участие в
мисии извън територията на Република България“. Целта на курса е придобиване на
специфични знания, умения и компетенции при заемане на длъжности след
класиране в резерва за участие в мисии на ЕС и други международни организации.
За допълнителна квалификация на служители се използват международни
специализирани курсове, сътрудничеството с европейски институции (Агенция на
Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането - CEPOL), както и
работата по проекти по линия на въпросите на ПВР (EU Police and Civilian Services
Training Project - EUPCST).
Целта до 2023 г. е:
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- Да се разшири кръгът от ангажирани с обучението за целите на
гражданската ОПСО институции в България;
- Да се включат допълнителни програми за обучение по специализирани
теми, свързани със задачите на гражданските ОПСО-мисии;
- Да се използва по целесъобразност разработената от EUCTG (Групата по
въпросите на обучението за гражданската ОПСО) методика за обучение на участници в
граждански мисии в чужбина.

Ангажимент №6 - Принос на България към инициативата на ЕС за
предоставяне на специализирани екипи (Specialised Teams) в рамките на
гражданските мисии, които да бъдат командировани с конкретни задачи за
ограничен период от време
Към момента България би изпитала затруднения да предостави в кратки
срокове специализирани екипи в рамките на граждански ОПСО-мисии.
След конкретизиране на концепцията за специализираните екипи, ще
бъдат идентифицирани области на специфична експертиза и възможности за
предоставяне на експертен принос от компетентните ведомства (МВР, МП/ВСС,
МФ/АМ, МО, МВнР) по конкретни задачи за ограничен период от време.
Ангажимент №16 - Права на човека и равенство на половете
Към момента, броят на КНЕ-жени от България се равнява на 36% от общия
брой КНЕ.
Като съавтор на Резолюция 1325 на СС на ООН, на 18 март 2020 г. България
прие Национален план за прилагане на резолюцията за периода 2020 – 2025 г., в
който са заложени конкретни дейности, насочени към участието на жени в процесите
за
мир
и
сигурност.
Целите
на
Националния план обхващат осигуряването на подкрепа и възможности за
номиниране и назначаване на жени на ръководни длъжности в мисиите и операциите
за управление на кризи, както и повишаване на участието на жени в процесите за
поддържане
на
мира
и
сигурността,
като
е
предвидено извършването на периодичен преглед на процентното съотношение.
Подобряването на съотношението жени-мъже в рамките на приноса към
гражданските ОПСО-мисии ще бъде синхронизирано с изпълнението на Националния
план за прилагане на Резолюция 1325 от осигуряващите принос с персонал ведомства
(МВР, МП/ВСС, МФ/АМ, МО, МВнР).
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Комуникационна стратегия
Към момента, информацията за българско участие в международни мисии
и операции е част от медийното отразяване на посещенията на високопоставени
национални представители в държави и региони, в които са разположени такива
мисии и операции.
Изградена е междуведомствена мрежа за разпространение
информация, свързана със заявките за принос към ОПСО-мисии и операции.

на

Сайтът на МВнР се използва за оповестяване на свободни места за КНЕ,
както и за обща информация по въпросите на ОВППС/ОПСО на ЕС.
Целта до 2023 г. е:
- Подобряване на достъпа и разширяване на използваемостта на
платформата Goal-keeper от компетентните ведомства (МВнР, МВР, МО, МП, МФ);
- Подобряване на осведомеността по въпроси, свързани с участие в
граждански ОПСО-мисии (МВнР, МВР, МО, МП);
- Работа с неправителствения сектор за идентифициране и ангажиране на
НПО с експертиза в областта на гражданското урегулиране на кризи за целите на
националния принос към ОПСО-мисии;
- Популяризиране на значението и участието в граждански мисии по линия
на ОПСО сред академичните среди, които имат отношение към изграждането на
капацитет в научената сфера по въпроси на националната и европейската сигурност.
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