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ЗВ’ЯЗКІВ З РЕСПУБЛІКОЮ БОЛГАРІЯ
У 2021 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.

Упродовж 2021 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 карантинних обмежень, та 
зважаючи на проведення у Республіці Болгарія парламентських виборів у квітні, 
липні та листопаді 2021 року, не вдалося здійснити візит до Народних Зборів 
Болгарії та реалізувати в Україні певні культурно-просвітницькі заходи задля 
посилення двосторонніх зв'язків.

Водночас 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. 
Співпраця здійснюється заради реалізації амбітних проектів, зокрема відкриття 
Українського культурно-інформаційного центру в Софії та Болгарської 
середньої школи в Одесі, відновлення роботи міжурядової комісії з питань 
економічного співробітництва України та Болгарії, започаткування діяльності 
міжурядової робочої групи щодо розвитку туризму, а також спрощення умов 
перевезення вантажів сполученням Морський торговельний порт "Чорноморськ" 
– паромний комплекс "Варна".

Депутатська група напрацювала та направила звернення до Прем'єр-
міністрів України та Республіки Болгарія з пропозицією віднайти можливість для 
розширення транспортного сполучення між двома державами, у тому числі через 
збільшення регулярних і чартерних рейсів. Також депутатська група приділяла 
увагу питанню лібералізацію правил перетину кордону для громадян обох країн 
з обов’язковим дотриманням правил безпеки під час пандемії COVID-19.

Для збереження дружніх відносин між нашими країнами депутатською 
групою використовуються інструменти парламентського контролю, зокрема 
увага приділяється розслідуванню факту пошкодження меморіального 
комплексу "Хану Кубрату" на території Полтавської області.



Співголова депутатської групи Тетяна Плачкова взяла участь у відео-
конференції «Відносини між Болгарією та Україною: ретроспекція і 
перспективи», організованій Посольством Республіки Болгарія в Україні в 
контексті відзначення 30-ї річниці відновлення дипломатичних відносин між 
Україною та Болгарією.

На відеоконференції, серед іншого, було наголошено, що керівництво 
депутатської групи наполягає, що взаємодія між парламентами України та 
Республіки Болгарія не має обмежуватись "візитною дипломатією", хоча роль 
безпосередніх особистих контактів парламентарів важко переоцінити. Найбільш 
важливим має бути обмін досвідом щодо роботи парламентів обох країн над 
формуванням законодавчої основи системних перетворень суспільства та 
розбудови наших держав. 



Таким чином, незмінним пріоритетом у діяльності депутатської групи з 
міжпарламентських зв’язків з Республікою Болгарія на 2022 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 2021 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.
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