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Проект № BG05SFOP001-4.001-0018  „Развитие на ОИЦ-Добрич“ финансиран 
от Оперативна програма „Добро управление“ , съфинансирана от 
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ПРЕДСТОЯЩОТО ПЪРВО
БЪЛГАРСКО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО 

НА 

СЪВЕТА НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ



Основни Европейски институции



Институционален триъгълник

Европейска 
комисия

Съвет на 
Европейския 

съюз

Европейски 
парламент

Три институции са отговорни за разработването на
политики и вземането на решения

http://ec.europa.eu/index_bg.htm
http://www.consilium.europa.eu/bg/home/
http://www.europarl.europa.eu/portal/bg


Процес на вземане на решения 

Европейската комисия внася 
предложение в Съвета и 
Европейския парламент

Съветът и Парламентът 
приемат законодателно 
предложение на първо или 
на второ четене

предложение

Европейска 
Комисия

Европейски 
парламент

Съвет на ЕС

Триъгълник на вземане на решения



Преглед на Съвета на Европейския съюз

• Основан: 1958 г. (като Съвет на Европейската икономическа общност)

• Седалище: Брюксел (Белгия)

• Уебсайт: http://www.consilium.europa.eu

Обща информация

• Съветът е „гласът“ на правителствата на страните от ЕС, той приема 
закони на ЕС и координира политиките на Съюза

Роля

• Министри от всяка държава от ЕС в зависимост от областта от политиката, 
която се обсъжда

Членове

• всяка страна от ЕС председателства Съвета на ротационен принцип в 
продължение на 6 месеца

Председател

http://www.consilium.europa.eu/bg/home/


Договаря и приема закони на ЕС заедно с Европейския парламент въз 
основа на предложения от Европейската комисия;

Координира политиките на страните от ЕС;

Определя външната политика и политиката на сигурност на ЕС 
въз основа на насоките на Европейския съвет;

Сключва споразумения между ЕС и други държави или 
международни организации;

Приема годишния бюджет на ЕС съвместно с Европейския парламент.

Роля на Съвета на Европейския съюз



Няма постоянни членове

Различни председатели

Всяка страна изпраща министъра, който 
отговаря за съответната област на политиката

Съветът на министрите на външните работи 
има постоянен председател 

Цялостната последователност се гарантира от 
Съвета по общи въпроси

Заседанията на Еврогрупата

Десет различни конфигурации
Федерика Могерини

върховният представител за общата външна 
политика и политиката на сигурност на ЕС 

Членове и състав



10

FAC

EPSCO

ECOFIN

EYCS

GAC

ENV

JHA

COMPET

AGRIFISH

TTE

Съвет по външни работи (FAC)

Съвет по заетост, социална политика, 
здравеопазване и потребителски въпроси 
(EPSCO)

Съвет по икономически и финансови 
въпроси (ЕCOFIN)

Съвет по образование, младеж, култура и 
спорт (EYCS)

Съвет по общи въпроси (GAC)

Съвет по околна среда (ENV)

Съвет по правосъдие и вътрешни работи 
(JHA)

Съвет по конкурентоспособност (COMPET)

Състав на Съвета по селско стопанство и 
рибарство (AGRIFISH)

Съвет по транспорт, телекомуникации и 
енергетика (ТТЕ)

Състав на Съвета



Обикновено 
мнозинство

Квалифицирано 
мнозинство

Единодушие

Три системи за гласуване 

обикновено мнозинство

(15 държави членки гласуват „за“)

квалифицирано мнозинство

(55 % от държавите членки гласуват „за“ или

65% от населението)

единодушие

(всички гласове са „за“)

До 31 март 2017 г. държавите членки все още могат да поискат да се използва
предишното правило за гласуване с квалифицирано мнозинство. Съгласно това
правило представителят на всяка държава членка разполага с определен брой
гласове, както е установено в Договорите за ЕС. Разпределението на гласовете най-
общо отразява броя на населението на всяка държава членка.



Ротационно 
Председателство



Председателство

Председателството на Съвета – смяна на всеки шест месеца

Председателството ръководи заседания на всяко равнище в Съвета

Държавите членки, които изпълняват председателството, работят в тясно 

сътрудничество в групи от по 3 държави членки, наречени „тройки“

Тройката определя дългосрочни цели и изготвя общ план в рамките на 18-

месечен период

Въз основа на тази програма всяка от трите държави изготвя собствена по-

подробна шестмесечна програма



Тройки (2016-2020)

01.01.2016 
30.06.2017

Нидерландия 

Словакия

Малта

01.07.2017 
31.12.2018

Естония

България

Австрия 

01.01.2019 
30.06.2020

Румъния

Финландия

Хърватия

Приемственост в изпълнението на програмата на ЕС



Естония

България

Австрия

Срещи на триото

Първа среща - 13 септември в 
Талин, Естония

6 месечната програма ще 
бъде приета до месец 
ноември 2017г



Естония

България

Австрия

Програмата на триото и приоритети

Приоритетите са ограничени в рамките 
на плана "Европа 2020"

Фокус върху миграцията, сигурността и 
икономиката

Европейския съюз - съюз за работни 
места, растеж и конкурентоспособност

Възможности за малките и средни 
предприятия

Енергийните въпроси - важен приоритет 
за българското председателство



Планиране и ръководене 
на заседанията на Съвета 

и на неговите 
подготвителни органи

Представляване на 
Съвета в отношенията му 
с другите институции на 

ЕС

Задачи на Председателството

Честен и неутрален посредник

Координация с председателя на 
Европейския съвет (Доналд Туск в 
момента)

Координация  с върховния 
представител на Съюза по въпросите 
на външните работи и политиката на 
сигурност

Председателството има
две основни задачи



Защо Председателството е важно?

• Достижения и познания във всички области на европейските политики

• Своите преговорни умения

• Привилегерован достъп до информация

• Насочва нагласите и предпочитания на другите държави членки и на 
институциите

• Възможност да подреди дневния ред на Съвет

Възможност да демонстрират

• Спечелване на доверие 

• Повишаване на репутацията на страната

• Повишаване на осведомеността в ЕС по въпроси, важни за страната

• Изграждане на положителен образ на страната

Ползи 



У
п

р
ав

л
е

н
и

е Изместено 6 месеца 
напред

И в трите държави ще 
има предсрочни 
избори

Брекзит

Избори за ЕП 2019г.

Нова стратегия за 
развитие и нова 
многогодишна 
финансова рамка след 
2020г.

В
и

зи
я 

п
р

ед
 с

ве
та

Зрелостен изпит

Лого

Успешно 
председателство

Гладко

Мирно

Ясни послания

Приемственост

Привличана на 
партньори

Р
е

кл
ам

а Популяризиране на 
природното богатство

Паметници на 
културата

Туризъм

Варна 2017, София 
2018, Пловдив 2019

Икономически растеж 
и инвестиции

Предизвикателства, възможности, 
влияние на Председателството



Организация
Франция (2008) €171 млн.

Швеция (2009) €97 млн.

Словение (2009) €57 млн.

Испания (2010) €100 млн.

Белгия (2010) €60 млн.

Унгария (2011) €85 млн.

Полша (2011) €115 млн.

Дания (2012) €35 млн.

Кипър (2012) €46 млн.

Ирландия(2013) €42 млн.

Литва (2013) €62 млн.

Латвия (2015) €70 млн.

Люксембург 
(2015)

€93 млн.

Холандия 
(2004)Холандия 

(2016)

€150 млн.€75 
млн.

Промяната в координационния механизъм, 
с цел активно включване на всички 
институции в подготовката

Нов план за подготовка  - 9 ноември  2016г.

1200 души – екип за председателството

Работата е координирана от Национален 
център за подготовка

Любомир Иванов – Директор на НЦП

3 големи ремонта - Бояна, НДК, Народно 
събрание

Приблизително 150 млн. лева



Предстои 
заседания на съвети, 
работни групи, комитети в 
България

събития, които ще бъдат 
организирани и проведени 
в Брюксел и в България

20 000 делегати ще посетят 
България

представители на медиите 
ще отразяват събитията

конференции, семинари, 
културни и медийни 
прояви

181 
дни



Нова визия на НДК



Българското лого

Художникът Тодор Ангелиев –

автор на логото на Българското председателство



УЕБСАЙТ НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСВОТО
www.eu2018bg.bg 

https://twitter.com/eu2018bg/

https://www.facebook.com/eu2018bg/

eu2018bg Press Center

Можете да следите дейността на 
Председателството

http://www.eu2018bg.bg/
https://twitter.com/eu2018bg/
https://www.facebook.com/eu2018bg/
https://www.youtube.com/channel/UCTMuk4JExl4VRP1teWjIyhw


Разбрахме ли какво е
Съвет на ЕС и  Българско председателство?



Проект № BG05SFOP001-4.001-0018  „Развитие на ОИЦ-Добрич“ финансиран от 
Оперативна програма „Добро управление“ , съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален  фонд
www.eufunds.bg 

гр. Добрич ул. “България” №12, ет. 1

oic_dobrich@abv.bg 

Областен информационен център - Добрич

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО !

058/ 602 758


