
 

 

Януари 2018 

Този проект се реализира 

от Европейски 

информационен център – 

Велико Търново с 

финансовата подкрепа на 

Европейския съюз. 

Информацията и 

мненията, публикувани 

тук, не отразяват 

задължително 

официалните становища 

на Съюза. 
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  1 ЯНУАРИ – 30 ЮНИ 

БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА 

СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

Съветът на Европейския съюз е институцията, която представлява 

правителствата на държавите членки. Наричан неофициално и Съвет на 

ЕС, той е мястото, където се събират националните министри на всички 

държави от ЕС, за да приемат закони и координират политиките. 

КАКВО ВЪРШИ СЪВЕТЪТ НА ЕС? 

1. Договаря и приема законодателните актове на ЕС 

Съветът e основен орган на ЕС за вземане на решения. 

В повечето случаи той договаря и приема законодателни актове заедно 

с Европейския парламент по обикновената законодателна процедура, 

позната и като процедура за съвместно вземане на решение. 

Съвместното вземане на решение се използва в области на водене на 

политики, където ЕС има изключителна компетентност или споделена 

компетентност с държавите членки. В тези случаи Съветът извършва 

законодателна дейност въз основа на предложения, представени от 

Европейската комисия. 

 

2. Координира политиките на държавите членки 

Съветът отговаря за координацията на политиките на държавите членки 

в конкретни области, като например: 

икономическите и фискалните политики: Съветът координира 

икономическите и фискалните политики на държавите членки с цел 
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подобряване на икономическото управление в ЕС, наблюдава 

националните бюджетни политики и укрепва фискалната рамка на ЕС; 

освен това се занимава с правните и практическите аспекти на еврото, 

финансовите пазари и движението на капитали 

образованието, културата, младежта и спорта: В тези области Съветът 

приема рамки за политиките на ЕС и работни планове, в които се 

определят приоритетите за сътрудничество между държавите членки и 

Комисията 

политиката по заетостта:  Въз основа на заключенията на Европейския 

съвет относно състоянието на заетостта в ЕС Съветът изготвя годишни 

насоки и препоръки за държавите членки 

3. Разработва общата външна политика и политика на сигурност на ЕС 

Съветът определя и изпълнява външната политика и политиката на 

сигурност на ЕС въз основа на насоките, дадени от Европейския съвет. 

Тук се включват и помощта за развитие и хуманитарната помощ от ЕС, 

отбраната и търговията. Заедно с върховния представител на Съюза по 

въпросите на външните работи и политиката на сигурност Съветът 

следи за единството, съгласуваността и ефективността на външната 

дейност на Съюза.  

 

4. Сключва международни споразумения 

Съветът възлага на Комисията мандат да договаря от името на ЕС 

споразумения между ЕС и страни извън ЕС и международни 

организации. В края на преговорите въз основа на предложение на 

Комисията Съветът взема решение за подписването и сключването на 

споразумението. Освен това Съветът приема окончателното решение за 

сключване на споразумението, едва след като Европейският парламент 

даде одобрението си (необходимо в области, за които се използва 

процедурата на съвместно вземане на решение) и споразумението бъде 

ратифицирано от всички държави — членки на ЕС. 

Тези споразумения може да се отнасят до сфери с широк обхват, като 

търговия, сътрудничество и развитие, или до конкретни области, като 

текстил, рибарство, митници, транспорт, наука и технологии, и т.н.  

 

5. Приема бюджета на ЕС 

Съветът приема бюджета на ЕС съвместно с Европейския парламент. 

mailto:europedirectvt@europeinfocentre.bg
http://www.europeinfocentre.bg/
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http://www.europeinfocentre.bg/
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Бюджетният период обхваща една календарна година. Той обикновено 

се приема през декември и започва да тече от 1 януари на следващата 

година. 

Повече за Съвета на Европейския съюз четете тук. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СЪВЕТА НА ЕС 

Председателството на Съвета на ЕС се осъществява на ротационен 

принцип от всяка държава-членка за срок от шест месеца. За да се 

осигури приемственост и непрекъснатост в процеса на работа на 

Съвета, председателството се изпълнява от екип от три държави-членки 

за период от 18 месеца. В този период страните от Триото работят в 

тясно сътрудничество, определят дългосрочните си цели и изготвят 

обща рограма. 

 

Страната ни е част от Тройката „Естония - България – Австрия“, а 

програмата на трите държави за председателството на Съвета беше 

официално приета на 20 юни от Съвета по общи въпроси. Страните се 

обединиха около позитивна програма с акцент върху сигурността, 

укрепването на външните граници на ЕС, икономическия растеж и 

конкурентоспособността. 

 

През януари 2018 година България поема ротационното 

председателство на Съвета на ЕС от Естония, а от юли 2018 г. 

щафетата поема Австрия. 

 

18-МЕСЕЧНА ПРОГРАМА НА СЪВЕТА (1 ЮЛИ 2017 г. – 31 ДЕКЕМВРИ 

2018 Г.) 

 

ПРИОРИТЕТИ НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА 

НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

Бъдещето на Европа и младите хора – икономически растеж и 

социално сближаване 

Икономическият растеж и социалното сближаване са ключови за 

бъдещето на Европа. Прогнозите съдържат добри новини за Съюза – 

европейската икономика се ускорява, създават се повече работни 

mailto:europedirectvt@europeinfocentre.bg
http://www.europeinfocentre.bg/
https://www.facebook.com/europeinfocentrevt
http://www.europeinfocentre.bg/
http://www.consilium.europa.eu/
https://eu2018bg.bg/upload/708/ST_9934_2017_INIT_BG.pdf
https://eu2018bg.bg/upload/708/ST_9934_2017_INIT_BG.pdf
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места, повишават се инвестициите, укрепват публичните финанси. 

Въпреки това остават предизвикателства като високи равнища на дълга 

и слабо увеличаване на заплатите. Тези предизвикателства предстои да 

преодоляваме заедно. Важно е растежът на икономиките на държавите 

членки да продължи, важно е в дебата за реформите на еврозоната да 

участват равноправно всички държави от ЕС, независимо дали са нейни 

членове или не.  

 

Бъдещето на Съюза е да продължим усилията за социално сближаване. 

Кохезионната политика осигурява реална добавена стойност за 

гражданите на ЕС и е доказан пример за работещ инструмент за 

намаляване на различията помежду ни, което гарантира успеха на 

европейския модел. Затова нашето председателство ще работи за 

активен и конструктивен дебат по Многогодишната финансова рамка. 

Наясно сме, че светът се променя, а преодоляването на възникващите 

предизвикателства изисква ресурси. Убедени сме, че трябва да търсим 

баланс между новите фондове и вече съществуващите, между 

финансовите инструменти и грантовото финансиране.  

Европейска перспектива и свързаност на Западните Балкани 

Когато говорим за единна Европа, не бива да забравяме, че Западните 

Балкани имат нужда от ясна европейска перспектива и свързаност както 

помежду им, така и с държавите-членки. Амбицията на Българското 

председателство е да постигне ясен план за действие с конкретни 

стъпки за всяка от държавите, без да създава нереалистични очаквания. 

Това е пътят към траен мир, сигурност и просперитет в региона. 

Целта е да осигурим свързаност на държавите от Западните Балкани – 

транспортна, енергийна, образователна и цифрова. България полага 

последователни усилия в тази насока - например, за популяризиране на 

цифровите политики на ЕС сред държавите от Западните Балкани чрез 

постепенно намаляване на таксите за роуминг и увеличаване на 

възможностите за широколентов достъп до интернет. 

 

Сигурност и стабилност в силна и единна Европа 

Политиката за сигурност и миграция е една от темите, по които 

държавите-членки се нуждаем от консенсус и споделени усилия.  

Българското председателство ще работи за трайни и справедливи 

решения в политиката за убежище, за ефективни политики за 

реадмисия, за балансиран подход между краткосрочни и дългосрочни 

mailto:europedirectvt@europeinfocentre.bg
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мерки, насочени към източниците на проблема с миграцията, а не само 

към последиците от него. 

Европейските граждани имат нужда от сигурност и стабилност. Без тях 

европейските ценности са трудно постижими. Затова огромна тежест на 

усилията ни ще падне именно върху сигурността - ще наблегнем върху 

укрепването на контрола по границите, обмена на информация между 

отделните органи и превенцията. Важно е да работим последователно 

за ефективно, бързо и справедливо правосъдие. 

 

Цифрова икономика и умения на бъдещето 

Ролята на Европа в бързо развиващия се свят е пряко свързана с 

конкурентоспособността на европейската икономика. Единният цифров 

пазар, достъпът до иновации, връзката между образованието и 

изискванията на бъдещия пазар на труда са в основата на 

технологичното развитие. Неслучайно те са основен елемент от 

програмата на триото Естония – България – Австрия и приоритет на 

Българското председателство. Електронните комуникации, 

трансграничното предоставяне на услуги, особено на малките и средни 

предприятия, авторските права, електронната неприкосновеност, 

киберсигурността са част от въпросите на дневния ред, които предстои 

да решаваме. Обвързването на образованието на младите хора с 

усвояване на „уменията на бъдещето“ е пътят към постигането на 

конкурентна, гъвкава и успешна Европа. 

Фокус във всичките ни действия ще бъдат младите хора. Пред тях сме 

отговорни накъде водим Европейския съюз. Те са нашата обща 

инвестиция в бъдещето, на тях трябва да дадем възможности за 

образование и развитие. Насърчаването на ранното детско развитие, 

модернизация на европейските образователни системи и учебни 

програми, засилването на социалното приобщаване чрез формално и 

неформално учене – това са само някои от задачите, които не търпят 

отлагане. Днес, във времето на информационните и комуникационните 

технологии, повече отвсякога задължително условие е тези технологии 

да са широко въведени на всички нива на образователната система. 

 

Повече информация: https://eu2018bg.bg 

 

Източници: 

https://eu2018bg.bg 

https://www.consilium.europa.eu/bg/  
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