ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПУТАТСЬКОЇ ГРУПИ
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З МІЖПАРЛАМЕНТСЬКИХ
ЗВ’ЯЗКІВ З РЕСПУБЛІКОЮ БОЛГАРІЯ
У 2020 РОЦІ
У Верховній Раді України ІХ скликання 3 березня 2020 року була утворена
депутатська група Верховної Ради України з міжпарламентських зв’язків з
Республікою Болгарія, яку очолюють співголови – Тетяна Плачкова і Олександр
Копиленко, склад групи затверджений розпорядженням Голови Верховної Ради
України від 03 березня 2020 року № 124. Наразі до складу групи входять
12 народних депутатів України.
У Народних зборах Болгарії також діє парламентська група дружби, до
складу якої входять 26 членів, а очолює її Заступник Голови Народних Зборів
Болгарії пан Валері Сімеонов.
Перше організаційне засідання депутатської групи з міжпарламентських
зв’язків з Республікою Болгарія відбулося 5 березня 2020 року за участю
Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Болгарія в Україні.
За ініціативи співголови депутатської групи Тетани Плачкової початок
діяльності групи з міжпарламентських зв’язків був приурочений до
національного свята Республіки Болгарія (День визволення від османського
ярма), і з цієї нагоди у Верховній Раді України 5 березня 2020 року відбувся День
Болгарії. В урочистостях брали участь Голова Верховної Ради України Дмитро
Разумков, керівництво депутатської групи, а також Надзвичайний і
Повноважний Посол Республіки Болгарія в Україні Костадін Коджабашев.
Була відкрита виставка «Із України з любов’ю до прабатьківщини –
Болгарії». На експозиції були представлені експонати Болградського історикоетнографічного
музею,
етнографічного
музею
Криничненської
загальноосвітньої школи, а також предмети болгарського побуту кінця XIX та
початку ХХ століття, текстиль, кераміка, національні костюми, прикраси,
історичні світлини та картини, що відображають культуру і традиції
болгарського народу.
Упродовж 2020 року незмінними для депутатської групи з
міжпарламентських зв’язків з Республікою Болгарія залишились напрями
поглиблення сталих українсько-болгарських відносин в економіці, в
гуманітарній сфері, розширенні партнерства в авіасполученні.
На жаль, у зв'язку із пандемією, в мовах надзвичайних карантинних
обмежень, які були запроваджені через стрімке поширення гострої респіраторної
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, не вдалося
здійснити візит до Народних Зборів Болгарії та реалізувати в Україні певні
культурно-просвітницькі заходи задля посилення двосторонніх зв'язків.
Однак, у вересні 2020 року до України здійснила триденний візит Віцепрем’єр-міністр з питань судової реформи та Міністр закордонних справ
Республіки Болгарія Єкатерина Захарієва. Співголова депутатської групи Тетяна
Плачкова брала участь у зустрічі пані Єкатерини Захарієвої з Головою Верховної
Ради, а також у її візиті до м. Одеса.

Незважаючи на виклики спричинені пандемією, члени депутатської групи
з міжпарламентських зв’язків з Республікою Болгарія знаходяться у постійній
взаємодії з дипломатичними установами України у Республіці Болгарія та
Республіки Болгарія в Україні.
Керівництво депутатської групи усіляко сприяло реалізації проекту
капітального ремонту Оріхівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Болградської районної ради Одеської області. Результатами спільних зусиль
стало виділення Урядом Республіки Болгарія 261 742 лв. на проведення цих
робіт.
20 січня відбулася відеозустріч між групами з міжпарламентських зв’язків
Верховної Ради України та Народних Зборів Болгарії. Під час зустрічі сторони
обговорили питання щодо поглиблення національно-культурних зв’язків між
болгарською громадою в Україні та українською в Болгарії, торговельноекономічних зв’язків між державами, реалізацію програм двостороннього
співробітництва щодо сімейного туризму.
Крім того керівництво міжпарламентських груп дружби домовилось
спільно сприяти реалізації амбітних проектів, зокрема відкриттю Українського
культурно-інформаційного центру в Софії та Болгарської середньої школи в
Одесі. Сторони також висловилися за відновлення роботи міжурядової комісії з
питань економічного співробітництва України та Болгарії, яка не працює вже 10
років, а також за початок роботи міжурядової робочої групи щодо розвитку
туризму та підкреслили важливість спрощення умов перевезення вантажів
сполученням Морський торговельний порт "Чорноморськ" – паромний комплекс
"Варна".
Таким чином, незмінним пріоритетом у діяльності депутатської групи з
міжпарламентських зв’язків з Республікою Болгарія на 2021 рік залишається
поглиблення національно-культурних, торговельно-економічних зв’язків з
Болгарією, розвиток інвестиційного співробітництва між Україною та
Болгарією, реалізація програм двостороннього співробітництва щодо
пізнавального сімейного туризму.
Депутатська група з міжпарламентських зв’язків з Республікою Болгарія
упродовж 2020 року проводила засідання у відповідності до вимог пункту 4.5
Положення про депутатські групи Верховної Ради України з міжпарламентських
зв'язків з іноземними державами, затвердженого Розпорядженням Голови
Верховної Ради України від 29.02.2008 року № 322, в редакції, затвердженій
Розпорядженням Голови Верховної Ради України від 24.12.2014 року № 1780,
зі змінами.
Співголови депутатської групи,
народні депутати України
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