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Борислав Боянов:
Почетният консул работи 
доброволно и безвъзмездно

Какво е да си Почетен консул – от-
говорности, задължения, привиле-
гии? А, Генерален почетен  консул...?

Институтът на Почетния консул 
от древни времена е важна част от 
инфраструктурата на междудържав-
ните комуникации. Той е от особено 
значение за по-малките държави, 
които не могат да си позволят посто-
янно дипломатическо присъствие 
навсякъде, където имат интереси. 
Почетните консули работят добро-
волно и безвъзмездно за развитието 

на политическите, икономическите, 
културните, научните и социални 
отношения между изпращащата и 
приемащата държава. С процеса на 
глобализация и 4-ата индустриална 
революция настъпва процес на де-
монополизация и демократизация 
на дипломатическите отношения и 
едно от многото отражения на тези 
процеси е и възраждането на почет-
ния консул като институция, която се 
използва все по често от различните 
държави. Обикновено за Почетни 

Адвокат Борислав Боянов е 
почетен консул на Малта в Бъл-
гария (от 2000 г.), а от 2018 г е 
Генерален почетен консул. През 
2016 г. е избран за председател 
на Асоциацията на Почетните 
консули в България. Боянов е 
основател и управляващ съдруж-
ник в адвокатското дружество 
„Борислав Боянов и Ко.“

консули се назначават известни 
и добре поставени в обществото 
личности от сферата на бизнеса, 
културата, спорта. Това е един много 
ефективен метод за дипломатически 
отношения, който използва познани-
ята, контактите и средствата на та-
кива лица в интерес на изпращащата 
и приемащата държава. В някои 
случаи изпращащата държава няма 
друг представител в приемащата 
освен Почетния си консул и задълже-
нията му са изключително широки по 
обхват. По силата на Виенската кон-
венция за консулските отношения 
почетните консули имат определени 
функционални привилегии, които 
практически са незначи-
телни. Степените на не-
щатните консулски лица, 
управляващи консулства, 
са две – Почетен консул и 
Генерален почетен консул, 
като втората степен е най-
високата възможна.

Колко са нещатните 
консули със статут на по-
четен в България? 

Почетните консули на 
чужди държави в Бълга-
рия са 71, като половината 
от тях са единствени пред-
ставители на изпращаща-
та държава. Няколко по-
четни консули представля-
ват интересите на повече 
от една чужда държава. 
Процесът на номиниране 
и назначаване отнема 
между една и две години 
и става с решения на най-
висшите органи на изпъл-
нителната власт, в случая 
на България това е Минис-
терският съвет. Повече от 
половината от Почетните консули са 
членове на Асоциацията на Почетни-
те консули в България, която е и член 
на Световната асоциация на почетни-
те консули. Важно е да се отбележи, 
че болшинството почетни консули са 
български граждани и независимо, 
че представляват чужди държави, 
милеят и работят за България.

Вие участвахте в конгреса на 
Световната асоциация на почетните 
консули FICAC; какви теми бяха об-
съждани и какви нови решения се 
взеха там?

Световната асоциация на почет-
ните консули съществува вече 36 го-
дини със статут на призната от ООН, 
Европейския съвет, НАТО и др. най-
висок клас организация с нестопан-
ски цели. Тази година 13-ият конгрес 
на FICAC се проведе в Брюксел под 
патронажа и с личното участие на 
Заместник министър-председателя 
на Белгия и министър на външните 
работи. Бяхме поздравени от Пред-
седателя на парламента, бившия 
председател на Европейската коми-
сия и др. Обсъждахме различните 
аспекти на глобализацията, ефекта 
им върху нашата дейност и възмож-
ностите и нови подходи при кризис-

ни ситуации. 
Може ли да посочите практически 

пример от Вашата дейност за подпо-
магане на бизнеса или други положи-
телни практики от вашата работа?

Както споменах, дейността ни 
е изключително обширна и излиза 
далеч от обичайното съдействие на 
физически и юридически лица при 
проблемни ситуации. Колегите рабо-
тят по подписване на международни 
споразумения, изграждане на поли-
тики, подпомагат чуждестранни ин-
веститори, активни са в сфери като 
миграция, антитероризъм и др. Мно-

гобройни са формите и в областта 
на социалните, научните и културни 
връзки, където ежедневно се про-
веждат различни събития.

Лично бих споделил едно уникал-
но събитие, в което участвам като 
почетен консул, а именно тържества-
та по случай празника на светите 
братя Кирил и Методий и българска-
та култура, които се провеждат от 
три години в Малта, под патронажа и 
с личното съдействие на Президента 
на Малта, в личната й резиденция. 
България е единствената държава 
с подобен род празненства в Малта 
и в продължение на два дни програ-
мата изобилства с лекции, изложби, 

концерти и тържество с 
почти 90-те българчета, 
които учат в Българското 
училище в Малта.

Защо подкрепяте про-
веждането на Скай дей?

Асоциацията на Почет-
ните консули в България 
винаги се е стремяла 
да бъде активен мост 
между държавите, който 
нейните членове пред-
ставляват и България. В 
този контекст ролята на 
авиопревозвачите е от 
ключово значение за раз-
витието не само на ту-
ризма и на двустранните 
отношения, но и на ико-
номическите, културните 
и всички други връзки 
между държавите. Няма 
как нашата Асоциация 
да не е в тясно сътрудни-
чество и партньорство с 
всички малки и големи 
авиопревозвачи, опери-
ращи в България, и да 

не взаимодейства с организацията, 
която ги представлява в нашата стра-
на. За нас е не просто удоволствие, 
за нас участието в събития като Скай 
дей е още една директна възмож-
ност за  обмяна на идеи и конкретни 
практически действия в интерес на 
популяризирането на държавите, 
които представляваме и тяхното по-
добро познаване в България. Както 
сега, така и в бъдеще Асоциацията 
на почетните консули в България 
се надява, че ще подкрепя активно 
провеждането на Скай дей и други 
подобни инициативи.
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What does it mean to be an 
Honorary Consul in terms of 
responsibilities, duties and privileges? 
And what about an Honorary Consul 
General…?

Since ancient times, the institution 
of the Honorary Consul has been an 
important part of the infrastructure 
of interstate communications. It is of 
particular value to smaller countries 
which cannot afford permanent 
diplomatic presence everywhere 
they have interests. Honorary consuls 
work to promote the development of 
political, economic, cultural, scientific 
and social relations between the 
sending and host countries, voluntarily 
and without compensation. The 
process of globalization and the 4th 
industrial revolution have ushered 
in a process of de-monopolization 
and democratization of diplomatic 
relations and one among many 
manifestations of these processes 
is the renaissance of the Honorary 
Consuls as an institution increasingly 
implemented by different countries. 
Usually, nominees for Honorary 
Consuls include famous people of 
high social status from the areas 
of business, culture and sport. This 
represents a very effective model of 
diplomatic relations making good use 
of the knowledge, contacts and means 
of such a person to the benefit both 
of the sending and host countries. In 
some cases the sending country has 
no representative in the host country 
other than its Honorary Consul and 
the consul’s duties are wide-ranging. 
By virtue of the Vienna Convention on 
Consular Relations, Honorary Consuls 
are entitled to certain functional 
privileges insignificant in practice. 
The ranks of part-time consuls leading 
consulates are two – an Honorary 
Consul and an Honorary Consul 

General and the latter is the highest 
possible ever. 

How many are the part-time consuls 
with an honorary status in Bulgaria? 

Honorary Consuls of foreign 
countries to Bulgaria are 71, half of 
them being sole representatives 
of the sending country. A few 
Honorary Consuls represent the 
interests of more than one foreign 
country. The process of nomination 
and appointment lasts from one 
to two years and takes place under 
resolutions by the highest ranking 

executive bodies, in Bulgaria this is 
the Council of Ministers. More than 
half of the Honorary Consuls are 
members of the Association of the 
Honorary Consuls in Bulgaria, a fellow 
member of the World Federation 
of Consuls. It is important to note 
the majority of Honorary Consuls 
are Bulgarian citizens although they 
represent foreign countries. They 
cherish Bulgaria and work for her best 
interests. 

You took part in the World 
Federation of Consuls Congress (FICAC). 

Borislav Boyanov: Honorary 
consuls work voluntarily and 
without compensation

 Attorney Borislav Boyanov has been Honorary Consul 
for Malta to Bulgaria (since 2000), and since 2018 he has 
been appointed Honorary Consul General. In 2016, he was 

elected Chairman of the Association of Honorary Consuls 
in Bulgaria. Borislav Boyanov is founder and managing 
partner in the Borislav Boyanov & Co law firm. 

Premium 
Economy Class

TRULY COMFY

NEW

What topics were tackled and what 
new resolutions were drawn there?

The World Federation of Consuls has 
been operating for 36 years now with 
a status of an entity recognized body 
by the United Nations, the European 
Council, NATO and many other top-
class NGOs. This year the FICAC 13th 
Congress was held in Brussels with the 
personal participation of the deputy 
prime minister and minister of foreign 
affairs of Belgium. We were greeted by 
the speaker of Parliament, the Former 
President of the European Commission 
and other prominent politicians. 
We discussed various aspects of 
globalization, their impact on our 
activities and the opportunities and 
new approaches to crisis situations. 

Can you point to a practical example 
from your activity of supporting 
business or other good practices in 
your work? 

As I already mentioned, we are 
engaged in a wide range of activities 
that go far beyond the usual assistance 
provided to individuals and legal 

entities in problematic situations. 
Colleagues work on singing of 
international agreements, developing 
policies, supporting foreign investors, 
and are active in areas including 
migration, antiterrorism among 
others. There are also numerous forms 
in social, scientific and cultural ties 
where various events are held on a 
daily basis. 

I would personally share thoughts 
about a unique event I take part 
as an Honorary Consul, notably, 
the celebrations on the Saints and 
Brothers Cyril and Methodius, a.k.a. 
the Day of Bulgarian Culture held for 
the past three years in Malta under 
the patronage and with the personal 
cooperation of the president of 
Malta and on the premises of her 
residence. Bulgaria is the only country 
in Malta with a celebration of this kind 
and in the course of two days, the 
program offers a diversity of lectures, 
exhibitions, concerts and a festive 
event with close to 90 Bulgarian kids 
who study at the Bulgarian school in 
Malta. 

Why are you motivated to support 
Sky Day? 

The Association of the Honorary 
Consuls in Bulgaria has always strived 
to be an active bridge between 
countries represented its members 
and Bulgaria. Having this background 
in mind, the role of airline operators 
is key not only for the development of 
tourism and bilateral relations but also 
for the economic, cultural and all other 
ties between countries. Therefore our 
Association has no alternative but to 
work in close partnership with all small 
and large airline operators in Bulgaria 
and cooperate with the organization 
representing them in this country. 
To us, it is not mere pleasure; getting 
involved in events such as the Sky Day 
is yet another direct opportunity for 
exchange of ideas and practical steps to 
benefit the promotion of the countries 
we represent and improve knowledge 
about them in Bulgaria. Today and 
in the future, the Association of the 
Honorary Consuls in Bulgaria hopes t 
will actively support the Sky Day and 
other similar initiatives. 


