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Министър Николай Милков: МВнР работеше активно по 
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Министърът на външните работи Николай Милков представи днес по време 
на открито заседание на Министерски съвет постигнатото в областта на 
установените приоритети на българската външна политика в рамките на 
отчета за работата на служебното правителство.  
  
Министър Милков открои активната работа на Министерството за 
отстояването на мира и сигурността на страната ни, за защитата на 
интересите на България и на българските граждани в международен план и 
за изграждането на добросъседски отношения и регионална свързаност.   
 
Като приоритетна задача на МВнР, произтичаща от мандата на служебното 
правителство, Николай Милков определи успешното организиране и 
провеждане на предсрочните парламентарни избори зад граница на 2 
октомври 2022г. Разкрити бяха 755 избирателни секции в 62 държави, в 
които гласуваха над 178 хил. наши сънародници. За изпълнението ѝ бяха 
ангажирани всички структури на МВнР в Централното управление и зад 
граница. 
 
Министърът на външните работи постави специален акцент върху работата 
на служебното правителство за присъединяване на България към 
Шенгенското пространство и продължаването на активния диалог с 
Европейската комисия, Чешкото председателство и останалите държави 
членки на ЕС. Той отчете проведените голям брой срещи и консултации на 
всички нива с държавите-членки на ЕС и най-вече с резервираните страни – 
Нидерландия, Австрия, Швеция, както и с ключови партньори, като 
Германия и Франция.  В резултат беше преодоляна колебаещата се позиция 
на Швеция и потвърдена подкрепата от Германия и Франция. Подчертано 
беше и отличното взаимодействие между българските институции по този 
важен за държавата приоритет.  
 
„Бяха предприети дипломатически усилия и не бе допуснато разделяне на 
решението за България и Румъния. Работихме в тясна координация с 
българските евродепутати, които предприеха редица инициативи в 
подкрепа на членството ни в Шенген“, заяви Николай Милков. В резултат на 
тези усилия беше постигнато безпрецедентно високо равнище на подкрепа, 
поставящо в неудобно малцинство двете колебаещи се страни, както и 
конкретни договорености за бъдещите.  
 
Министър Милков определи присъединяването на страната ни към Шенген 
като приоритет не само за нашата страна, но и за цяла Европа.  
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Сред основните приоритети за МВнР бяха откроени също справянето с 
външнополитическите предизвикателства, породени от бушуващата война 
в Украйна, както и продължаващите усилия на България за изпълнение на 
постигнатите договорености с Република Северна Македония и 
Европейския съюз.  
 
Присъединяването на България към Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие, реализираното българско председателство на 
Централноевропейската инициатива през 2022 г. и консулската защита на 
гражданите също бяха във фокуса на работата на Министерството на 
външните работи, допълни министър Николай Милков.  
 
 


