
Българско председателство
Напредък и постижения

1 януари – 30 юни 2018





Работихме интензивно по законодателство, което да направи живота на хората по-лесен. Положихме основата на новия бюджет на ЕС след 

2020 г. С консенсус и споделени усилия между държавите членки постигнахме напредък в социалната дейност, в сферата на банковия и

паричен съюз, в енергийния съюз и ефективност, в опазване на околната среда и в изграждане на сигурност, стабилност и ефективно 

правосъдие в Европа. Предложихме иновативни решения за развитието на цифровата икономика. Работихме усилено за стимулиране на

икономическия растеж, конкурентоспособността  и за по-добро бъдеще на младите хора. 

Оценките ще оставим на бъдещето. Но с високо вдигната глава заявяваме, че Българското председателство изпълни своята мисия. 

Предаваме щафетата на Австрия, която да продължи мисията на честен и неутрален посредник като ротационно председателство на 

Съвета на ЕС. 

Беше чест и привилегия за всеки един от нас да работим заедно за тази историческа кауза.

Защото вярваме, че Съединението прави силата! Благодаря ви!

Скъпи колеги и приятели,

Първото Българско председателство на Съвета на ЕС приключи на 30 юни 2018 г. Изминаха 181 дни изпълнени с дълги 

часове на усилена работа, преговори, обсъждания, доклади, анализи, срещи, събития, разговори, снимки, филми, дизайни, 

интервюта, пътувания, вълнения, моменти на радости, трудности,  удовлетворение… 

Заобикалящата ни среда е динамична, с геополитически предизвикателства и реалности, рискове и заплахи за 

единността и сигурността на Европа, с нови възможности за прогрес и усъвършенстване. Преминахме през 

трудни моменти и въпреки всичко постигнахме много. Работихме с  увереност и отговорност.  А светът и 

Европа ни опознаха и сега гледат на нас с разбиране, изпълнени с благодарност, възхита и удовлетвореност. 

Убедени сме, че всеки си е тръгнал с частица от България в сърцето си! За 6 месеца България стана сърцето на 

континента и ние оползотворихме напълно тази възможност, написвайки най-новата история на България.  

Горди сме, че успяхме да поставим важни теми за дебат в Европейския дневен ред и да влеем сила в европейската 

перспектива на Западните Балкани . Българското председателство е председателство на гражданите. И всеки 

българин, въвлечен в тази кауза, не пестеше усилия в името на общността. С всички европейски колеги 

работихме неуморно за по-сигурна, по-силна и по-обединена Европа!

Д-р Лиляна Павлова

Министър за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018





Съединението прави силата

United We Stand Strong

девизът на Българското председателство



Ключови постижения (1)
• Председателството работи динамично, ориентирано към
постигане на резултати, прагматично и консенсусно

• Постигнахме важни резултати по всички приоритети:

✓Бъдещето на Европа и младите хора: дебатът относно МФР започна
успешно и всички законодателни файлове, свързани с младежта,
бяха договорени и приключени. Цялото законодателство, свързано с
европейските избори през 2019 г., също бе договорено и завършено.

✓Западни Балкани: Срещата на върха в ЕС-Западни Балкани на 17 май 
2018 г. в София, Декларацията от София и Приоритетната програма от 
София потвърдиха Европейската перспектива на Западните Балкани. 
Всички партньори се съгласиха да инвестират в свързаността и бяха 
поставени конкретни цели в полза на гражданите на ЕС и региона.



✓Стабилност и сигурност: управлението на границите и
миграцията е засилено чрез по-добър обмен на информация,
система ETIAS за граждани на трети страни, модернизирана
агенция EU-Lisa на ЕС, усъвършенствана Шенгенска
информационна система (ШИС). Беше договорена и първата
промишлена програма на ЕС за военни способности.

✓Дигитална Европа и умения нужни за бъдещето: на 1 януари
2018 г. председателството "наследи" 13 законодателни акта,
свързани с цифрова Европа. Девет от тези досиета са закрити или
е постигнат общ подход в Съвета. В социалната сфера
председателството се съсредоточи върху ключовите досиета за
гражданите и намери компромиси в Съвета относно координацията
на социалната сигурност, баланса между професионалния и
личния живот и прозрачността на условията на труд.

Ключови постижения(2)





ЕВРОПА И СВЕТЪТ

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА



Геополитическа ситуация

Тероризъм 

Продължаваща 

заплаха за ЕС и 

неговите граждани

Брекзит

Политическо и 

икономическо 

въздействие

Близкият изток

Постоянна 

нестабилност

Турция и Русия
Как да се защитят 

интересите на ЕС и да 

се гради стратегическо 

партньорство

Миграционен натиск

68.5 милиона

разселени лица по 

света

Климатът 
Драстичните 

изменения оказват 

сериозно икономическо 

въздействие

САЩ

нов курс под 

ръководството на 

президента Тръмп



Политическата ситуация в Европа

❑ Въпроси и предизвикателства

✓ Брекзит

✓ Популизъм и политически сътресения в традиционната политика

✓ Глобализация

✓ Бъдещето на Европа

✓ Сигурност и борба с тероризма

❑ Положителна рамка за намиране на решения

✓ Финансова стабилност

✓ Стабилизация и контрол на миграционните потоци

✓ Активна законодателна инициатива и ангажимент на всички ЕС 

институции в отговор на реалните потребности на гражданите

✓ Политическа воля за напредък в бъдещето на Европа

✓ Единство и твърдост на лидерите на ЕС



12

Общи приоритети на програмата на Триото 

Естония-България-Австрия:

 СЪЮЗ за работни места, растеж и конкурентоспособност

 СЪЮЗ, който оправомощава и защитава всички свои граждани

 ЕНЕРГИЕН СЪЮЗ с насочена към бъдещето политика в областта 

на климата

 СЪЮЗ на свобода, сигурност и правосъдие

 СЪЮЗЪТ като мощен фактор на световната сцена

Трио Председателство 
01 юли 2017 г. -31 декември 2018 г.



Силна и единна Европа

София, 17 май 2018 г. 

ЕС-Западни Балкани

Семейна снимка

София, 17 май 2018 г. 

ЕС-Западни Балкани

Посрещане на 

президента Макрон, 

премиера Мей и 

канцлера Меркел от 

премиера Борисов 

Варна, 26 март 2018 г. 

ЕС-Турция



Българското председателство
През последните 6 месеца България доказа, че е:

ПАРТНЬОР

ДОВЕРЕН

РЕШИТЕЛЕН

НАДЕЖДЕН

ОТГОВОРЕН



Бойко Борисов

Министър-председател на 

Република България

От съвместната пресконференция с 

председателя на Европейския съвет Доналд 

Туск и председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер 

на Срещата на върха ЕС-Западни Балкани

София, 17 май 2018 г.

“…това е председателството 

на България и когато то е 

успешно, България е успешна. 

...Единственото спасение за 

Европа е да бъдем единни.”





Ние работихме за

Обединена 

Сигурна 

Цифрова 

Европа





Срещи (1)

В България:

✓ 284 събития

✓ 12 неформални Съвети

✓ 5 събития във формат 
Парламентарно измерение

✓ Повече от 36 000 делегати

✓ Повече от 4 700 журналисти

✓ 150 доброволци съдействаха

България

284 
събития

12 
неформални 

Съвети

5 събития във 
формат 

Парламентарно 
измерение

36 465 
делегати

4 738 
журналисти

150 
доброволци



Екипът на Постоянното Представителство на България към ЕС в Брюксел



В Брюксел и Люксембург:

✓ 48 формални Съвета на 

ЕС, състоящи се от 101 

сесии

✓ 44 заседания на 

КОРЕПЕР 2, вкл.чл.50

✓ 30 заседания на 

КОРЕПЕР 1

✓ 163 триалози, вкл. в 

Страсбург

✓ 1 523 заседания на 

работни групи

✓ 1 събитие във формат 
Парламентарно измерение

Срещи (2)

101 сесии на 

Съвета на ЕС

44 заседания 

на КОРЕПЕР 2, 

вкл.чл.50

30 заседания 

на КОРЕПЕР 1

1523

Работни срещи

163 
тристранни 

срещи 
(триалози)

60 
триалози 

КОРЕПЕР 2

103 
триалози 

КОРЕПЕР 1

Повече от 94 000 участници



Екипът на Министерството за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018



ЕКСПЕРТИТЕ, КОИТО СТОЯТ ЗАД УСПЕХА

Повече от 2000 
души, 

отговорни за 
логистика,

организация и
сигурност183 

Обучения на 
председатели, 

експерти

213 

в Постоянното 
представителство 

на Република 
България в 

Брюксел

1550

Служители от 35 български 
институции работят по  

председателството

240 

Председатели и 
заместник-

председатели на 
работни групи

70 

служители в 

Министерството 

за Българското 

председателство 

на Съвета на ЕС

Кои сме ние?

1 670 

обучени

(председатели

/експерти)





Парламентарно измерение

1

Среща на председателите на комисиите по европейски въпроси на парламентите в ЕС       

(Председателски КОСАК)           

21- 22 януари 2018 г., гр. София

 България получи широка подкрепа за приоритетите на своето председателство

 Обсъждане на Бъдещето на Европейския съюз

 Обсъждане на ролята на макро-регионалните стратегии на ЕС за устойчиво развитие, стабилност и

сигурност

Интерпарламентарна конференция по въпросите за общата външна политика и политика на сигурност и 

общата политика за сигурност и отбрана                   

15 – 17 февруари 2018 г., гр. София

 Декларация, очертаваща възможностите на ЕС да се справи с предизвикателствата, пред които е изправен и 

потвърждаваща нуждата от стратегически фокус върху Западните Балкани.

 Европейската перспектива за Западните Балкани, ускоряването на реформите в региона и стратегическата 

енергийна и транспортна свързаност на Западните Балкани бяха основен акцент на дискусиите, както и 

 прилагането на Глобалната стратегия в областта на ОПСО,

 ситуацията в Черноморския регион,

 Дунавската стратегия и 

 отношенията между ЕС и Китай.

 Делегациите приветстваха създаването на Постоянно структурирано сътрудничество в областта на 

сигурността и отбраната.



Парламентарно измерение

1

Интерпарламентарна конференция за стабилност, икономическа координация и управление в ЕС

19- 20 февруари 2018 г., гр. Брюксел

 Възможностите за задълбочаване на сътрудничеството между националните парламенти и

Европейския парламент за изпълнението на Договора за стабилност, координация и управление в

Икономическия и паричен съюз

 Бъдещето на многогодишната финансова рамка след 2020 г. и разширяване на възможностите за

финансиране на разходните политики на ЕС

 Бъдещето на данъчната политика на ЕС, данъчното облагане и дигиталната икономика

 Управление на баланса между споделяне и намаляване на риска във връзка с банковия съюз

 Цифровизацията и бъдещето на труда

 Неравенствата и държавите-членки

Среща на съвместната група за парламентарен контрол на ЕВРОПОЛ

18 – 19 март 2018 г., гр. София

 Приемане на процедурните правила за работа на Съвместната група за парламентарен контрол на 

Европол

 Дискусия за многогодишното планиране на Европол за периода 2019-2021 г. 

 Противодействието на незаконното съдържание онлайн и оптимизиране на киберсигурността, както и 

 Приноса на Европол към борбата с тероризма и превенцията на организираната престъпност



Парламентарно измерение

1

Среща на председателите на комисиите по енергетика на парламентите в Европейския съюз

13- 14 май 2018 г., гр. София

 Енергийна инфраструктура и сигурност на доставките

 Механизмите за преминаване към енергия от възобновяеми източници

Пленарно заседание на Конференцията на комисиите по европейски въпроси на парламентите 

в ЕС (LIX ПЛЕНАРЕН КОСАК)

17 – 19 юни 2018 г., гр. София

Приети заключения:

 приветства европейската перспектива за Западните Балкани със силен фокус върху свързаността

на региона и подобряване на връзките му с единния пазар на ЕС като стратегически централен

приоритет на Българското председателство на Съвета на ЕС;

 подчертава, че е важно всички региони да имат полза от кохезионната политика, като най-слабо

развитите останат основната му цел;

 призив за подобрение по отношение на дългите и сложни административни процедури, липсата

на гъвкавост при управление на проектите и процедурата по съфинансиране;

 специално внимание да бъде обърнато на развитието на транспортната инфраструктура и

разширяването на европейската транспортна мрежа

 подкрепя силен и сигурен Европейски стълб на социалните права, който има за цел да насърчава

и разширява съществуващи социални стандарти и принципи.



Досиета

Постигнати 
споразумения 

в Съвета 
или с ЕП

Доклад за 
напредък 

Препоръки 
на Съвета

Решения 
на Съвета 

Заключения
на Съвета 

Подготовка на 
международни 
споразумения

Директиви за 
преговори за 
международни 
споразумения

78

1010

7

5

4

18

Резултатите в цифри



105 отворени 
законодателни досиета 
на 1 януари 2018 г.

37 общи подходи до 30 
юни 2018 г. 

41 постигнати 
споразумения с ЕП до 
30 юни 2018 г.

Резултати в цифри (преди и сега)

78 
досиета

Резултати

30 нови 

предложения 

на ЕК след 

1 януари 2018





Затворени досиета в Съвета или с ЕП

Съвет “Общи въпроси”

Досие Резултат Кратко представяне/цел

Реформа  на избирателното 

право ма ЕС (Акта за 

избирането на членове на ЕП)

Постигнато съгласие

Новите правила имат за цел засилване на участието на гражданите в 

изборите за Европейски парламент (ЕП), подобряване на ефективността 

на системата за провеждане на изборите за ЕП и на функционирането на 

ЕП

Регламент за Правилата за 

финансирането на европейските 

политически партии и фондации

Приет и е в сила от 4 май 

2018 г.

Новите правила за насочени към укрепване на европейското измерение на 

европейските политически партии и засилване на прозрачността, което да 

гарантира адекватно използване на европейско финансиране. Някои от 

измененията ще улеснят достъпа до средства на ЕС; други ще спомогнат 

за борбата с измамите. 

Регламент за Европейската 

гражданска инициатива

Договорена позиция на 
Съвета, одобрен мандат за 
преговори с ЕП

Подобряване на инструментариума на ЕГИ за привличане на гражданите 

по-близо до ЕС 

Междуинституционално 

споразумение за въвеждане на 

задължителен регистър за 

прозрачност (МИС за РП)

Договорена позиция на 
Съвета, одобрен мандат за 
преговори с ЕП, започнали 
триалози

Регистърът за прозрачност засяга чувствителния въпрос за връзките 

между институциите на ЕС и лобистите

Дати за изборите за Европейски 

парламент през 2019 г.

Прието решение от Съвета, 

влезе в сила на 25 май 2018 

г.

Съветът единодушно прие решение следващите избори за Европейски 

парламент да се проведат между 23 и 26 май 2019 г. след консултиране с 

ЕП

Приоритет 1: Бъдещето на Европа и младите хора – икономически 

растеж и социално сближаване



Приоритет 1: Бъдещето на Европа и младите хора – икономически 

растеж и социално сближаване

Затворени досиета в Съвета или с ЕП

Съвет “Общи въпроси”

Досие Резултат Кратко представяне/цел

Състав на Европейския 

парламент за периода 2019 –

2024 г.

Постигнато споразумение с 

държавните и 

правителствените 

ръководители на ЕС

Намаляване на състава на ЕП от 751 на 705 депутати за следващия 

период 2019-2024 г. без загуба на места за нито една държава членка 

(ДЧ)

Седалището на Европейската 

агенция по лекарствата

Договорена позиция на 

Съвета, одобрен мандат за 

преговори с ЕП, започнали 

триалози

Преместване на седалището на Европейската агенция по лекарствата 

заради излизането на Великобритания от ЕС

Седалището на Европейския 

банков орган

Договорена позиция на 

Съвета, одобрен мандат за 

преговори с ЕП, започнали 

триалози

Преместване на седалището на Европейския банков орган заради 

излизането на Великобритания от ЕС

Разработване на необвързващи

критерии за разграничаване 

между делегирани актове и 

актове за изпълнение

Одобрение на допълнителна 

позиция на Съвета за 

последните 4 елемента от 

решението на ЕП

Целта е да се определят общи критерии за използването на делегирани 

актове и актове за изпълнение, за да се улесни работата на 

съзаконодателите

PRAC регулиране 

Общи условия

Правосъдие и вътрешен ред

Договорена позиция на 

Съвета – частичен общ 

подход

И двата регламента имат за цел хоризонталното привеждане в 

съответствие на всички съществуващи законодателни актове с 

разпоредбите на Договора от Лисабон относно делегираните актове и 

актовете за изпълнение



Приоритет 1: Бъдещето на Европа и младите хора – икономически 

растеж и социално сближаване

Затворени досиета в Съвета или с ЕП

Съвет “Общи въпроси”

Досие Резултат Кратко представяне/цел
МИС за по-добро 

законотворчество чл. 40 от IIA 

–договаряне и сключване на 

международни споразумения

Договорена позиция на 

Съвета, одобрен мандат за 

преговори с ЕП, започнали 

триалози

Целта е да се постигне съгласие за подобряване на практическите 

договорености между Съвета, Парламента, Комисията и ЕСВД за 

сътрудничество и обмен на информация относно международните 

споразумения

Преговори за присъединяване с 

Черна Горна и Сърбия

Отваряне на преговорни 

глави

 Риболов (Глава 13) Сърбия

 Финансови и бюджетни разпоредби (Глава 33) Сърбия

 Икономическа и парична политика (Глава 17)

Заключения на Съвета относно 

Разширяване и процес на 

стабилизиране и асоцииране

Приети В следствие на пакета по разширяването на Комисията от април 2018 г.

Заключения на Съвета относно 

насоките на ЕС за изграждане на 

външен капацитет в 

киберсигурността

Приети

Предоставя насоки за съгласуван, цялостен и стратегически подход към 

изграждането на външен кибер-капацитет, който се основава на 

ценностите на ЕС и помага да се даде приоритет на усилията на ЕС в 

подкрепата на партньорски държави и организации 

Заключения на Съвета относно  

координирана реакция на 

мащабни киберинциденти и 

кризи

Приети

Признавайки ролята на различните участници, както и основните 

компоненти на механизма за реакция, препоръчва допълнителни стъпки 

за ефективен отговор.



Приоритет 1: Бъдещето на Европа и младите хора – икономически 

растеж и социално сближаване

Затворени досиета в Съвета или с ЕП

Съвет по икономически и финансови въпроси

Досие Резултат Кратко представяне/цел

Банков пакет (намаляване на 

рисковете в банковия сектор в 

ЕС) - CRD, CRR, BRRD, SRM

Приемане на общ подход

Целта на банковия пакет е намаляване на рисковете в банковия сектор 

в ЕС, за да се завърши Банковия съюз:

CRD - Директива за капиталовите изисквания (ДКИ)

CRR - Регламент за капиталовите изисквания (РКИ)

BRRD - Директива за възстановяване и преструктуриране на банките 

(ДВПБ) 

SRM - Регламент за Единен механизъм за преструктуриране (РЕМП)

Пан-европейски персонален 

пенсионен продукт (PEPP)

Постигнато съгласие, 

одобрен мандат за преговори 

с ЕП

Целта е да се създаде единен пазар за лични пенсии чрез 

установяване на нов, допълнителен и доброволен пенсионен режим 

във всички ДЧ на ЕС, както и да се допринесе за завършването на 

Съюза за капиталовите пазари

Регламент и Директива за 

улесняване на 

трансграничното предлагане 

на инвестиционни фондове 

(CBDF)

Постигнато съгласие, 

одобрен мандат за преговори 

с ЕП

Целта е да се засили трансграничната дейност на колективните 

инвестиционни схеми и фондовете за алтернативни инвестиции

Регламент относно 

Трансграничните плащания

Постигнато съгласие, 

одобрен мандат за преговори 

с ЕП

Целта на регламента е да се намалят таксите за трансгранични 

плащания в евро, като се приравнят към таксите за вътрешни 

транзакции в национални валути. Също така се въвеждат правила за 

прозрачност относно таксите, свързани с услугите за валутно 

преобразуване.



Приоритет 1: Бъдещето на Европа и младите хора – икономически 

растеж и социално сближаване

Затворени досиета в Съвета или с ЕП

Съвет по икономически и финансови въпроси

Досие Резултат Кратко представяне/цел

Директива за 

разпространение на 

застрахователни продукти 

(quick-fix)

Постигнато политическо 

споразумение през март

Директивата е насочена към подобряване защитата на потребителите 

на застрахователни продукти. Забавянето на датата на подаване на 

заявлението (01.10.2018 г.) ще позволи на застрахователния сектор да 

подготви по-добре промените, необходими за спазване на правилата за 

прилагане

Финансиране на втория 

транш на Механизма за 

бежанците в Турция

Постигнато временно 

споразумение между ДЧ с 

поставена резерва от само 

една държава членка

Финансиране на втория транш от 3 милиарда евро за Механизма за 

бежанци в Турция. Временно споразумение: 2 милиарда евро се 

предоставят от бюджета на ЕС и 1 милиард евро от вноските на ДЧ, 

дължими след 2019 г. 

Препоръки за освобождаване 

от отговорност за 2016 г.

Приети от Съвета и 

представени на Комисията по 

бюджетен контрол на ЕП на 

26 февруари 2018 г.

Съветът препоръча на ЕП да освободи от отговорност Комисията във 

връзка с изпълнението на бюджета на ЕС за 2016 г.

Насоки за бюджета на ЕС за 

2019 г.

Приети от Съвета и 

представени пред ЕП по 

време на пролетния 

бюджетен триaлог през март 

2018 г..

Насоките изискват разумно бюджетиране с подходящи ресурси за 

подкрепа на приоритетите, като същевременно се оставят достатъчно 

маржове за справяне с непредвидени обстоятелства. Фокусът трябва да 

бъде поставен върху програми и действия с добавена стойност за ЕС



Приоритет 1: Бъдещето на Европа и младите хора – икономически 

растеж и социално сближаване

Затворени досиета в Съвета или с ЕП

Съвет по икономически и финансови въпроси

Досие Резултат Кратко представяне/цел

Задължителен автоматичен обмен 

на информация в областта на 

данъчното облагане във връзка с 

подлежащи на докладване 

презгранични договорености (DAC 6)

Приет

Правилата са насочени към подобряване на прозрачността с цел 

предотвратяване на агресивното трансгранично данъчно планиране, като 

се включи задължение за посредници (например данъчни консултанти, 

адвокати и др.) да разкриват потенциално агресивни схеми за данъчно 

планиране с трансграничен елемент. Националните данъчни органи 

автоматично ще обменят тази информация с органите на други ДЧ

Регламент на Съвета (ЕС) 904/2010 

по отношение на Мерки за 

засилване на административното 

сътрудничество в областта на 

данъка върху добавената стойност

Постигнато политическо 

споразумение.

Част от "пакета за справедливо данъчно облагане за създаването на 

единна зона на ЕС за ДДС". Целта е да се преодолеят трансграничните 

измами с ДДС и драстично и бързо да се подобри начинът, по който 

данъчните администрации си сътрудничат, както и с други 

правоприлагащи органи

Обща система на ДДС по 

отношение на задължението за 

спазване на минимален размер на 

данъчната ставка

Приета

Изменението е свързано с чл. 97 от Директивата като се установява 

постоянна минималната стандартна ставка на ДДС от 15 на сто

Предложение на ЕК за увеличаване

на финансовия пакет на 

Програмата за подкрепа на 

структурните реформи (ППСР) и за 

адаптиране на общата ѝ цел

Договорена позиция на 

Съвета -общ подход

Изменение на Регламента за ППСР, което съдържа два основни елемента:

а) Укрепване на бюджета на ППСР с увеличение от 80 млн. евро за периода 

2019-2020 г.

б) Създаване на специална работна група за съдействие при изпълнение на 

реформите за подпомагане на ДЧ при подготовката им за присъединяване към 

Еврозоната.



Приоритет 1: Бъдещето на Европа и младите хора – икономически 

растеж и социално сближаване

Затворени досиета в Съвета или с ЕП

Съвет по икономически и финансови въпроси

Досие Резултат Кратко представяне/цел
Решение за Предоставяне на 

допълнителна макрофинансова

помощ (МФП) на Грузия

Одобрено.

Решение за предоставяне на допълнителна МФП на Грузия до 45 млн. 

евро (до 35 млн. евро под формата на заеми и до 10 млн. Евро като 

безвъзмездни грантове).

Решение за Предоставяне на 

допълнителна макрофинансова

помощ (МФП) на Украйна

Политическо споразумение с 

ЕП

МФП за Украйна възлиза на 1 милиард евро, за да подпомогне

икономическата стабилизация и структурните реформи в страната

Финансов регламент, част от 

Омнибус регламента, 

включващ още изменение на 

редица секторни актове

Политическо споразумение с 

ЕП

Целта е да се опрости използването на средства от ЕС за 

бенефициентите и да се засили гъвкавостта в бюджета

Европейски семестър

- Специфични препоръки за 

всяка държава

- препоръка относно

икономическата политика 

на еврозоната

Приети Европейският семестър е годишният цикъл за координация на

макроикономическата и фискалната политика в ЕС



Приоритет 1: Бъдещето на Европа и младите хора – икономически 

растеж и социално сближаване

Затворени досиета в Съвета или с ЕП

Съвет по Селско стопанство и рибарство

Досие Резултат Кратко представяне/цел

Регламент относно

спиртните напитки

Договорена позиция на 

Съвета – мандат за преговори 

с ЕП, започнали триалози. 

Ревизия на регламента на ЕС за спиртни напитки, който дефинира

категории спиртни напитки - като уиски, плодови спиртни напитки, 

ликьор, пастис и водка. Той също така регулира защитата на 

географските указания на спиртните напитки. 

Заключения на 

председателството за ОСП 

след 2020 г.

Приети

Заключенията на председателството съдържат визията за основните 

елементи на бъдещата ОСП, споделена от мнозинството държави-членки. 

Те са предназначени като насоки за Комисията при изготвянето на 

законодателното предложение на ОСП.

Включване в 

законодателството на ЕС 

мерки, приети от 

Регионалната организация за 

управление на рибарството в 

южната част на Тихия океан.

Прието

Съветът постигна споразумение с Европейския парламент относно 

начините за включване в законодателството на ЕС на мерките, приети от 

Регионалната организация за управление на рибарството в южната част 

на Тихия океан (SPRFMO).



Приоритет 1: Бъдещето на Европа и младите хора – икономически 

растеж и социално сближаване

Затворени досиета в Съвета или с ЕП

Съвет по Селско стопанство и рибарство

Досие Резултат Кратко представяне/цел

Регламент относно 

ветеринарномедицинските 

продукти

(Пакет в областта на

лекарствата за животни)

Политическо споразумение с

ЕП

Новата система от правила ще подобри наличието на тези лекарства, 

ще повиши конкурентоспособността и иновациите във ветеринарния 

фармацевтичен сектор и ще допринесе за борбата срещу 

антимикробната резистентност - способността на бактериите да 

направят антибиотиците, използвани за лечение на инфекциите, 

неефективни.

Регламент относно 

медикаментозни-

те фуражи

(Пакет в областта на

лекарствата за животни)

Политическо споразумение с

ЕП

Медикаментозните фуражи са един от основните начини да се дават

ветеринарни лекарства на животните, и по-специално на животните, 

отглеждани за производството на храни. Целта на предложението е да 

се хармонизират стандартите за производство и търговия с 

медикаментозни фуражи в ЕС и да се отрази научно-техническият

прогрес в тази област, включително медикаментозните фуражи за 

домашни любимци.

Нюкасълска болест (Newcastle 

disease)
Прието

Целта е да се опростят и рационализират процедурите по контрола на 

нюкасълската болест, които засягат домашните птици, гълъбите и 

другите птици, отглеждани в плен.

Решение за 

еквивалентността на семена 

от Бразилия и Молдова

Постигнато споразумения
Предложението има за цел да установи нови правила за

еквивалентността на семена на ЕС за Бразилия и Република Молдова.



Приоритет 1: Бъдещето на Европа и младите хора – икономически 

растеж и социално сближаване

Затворени досиета в Съвета или с ЕП

Съветът по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски 

въпроси 

Досие Резултат Кратко представяне/цел

Регламент за Европейска агенция

по лекарствата

(Част от пакета в областта на

лекарствата за животни)

Политическо споразумение с

ЕП

Измененият регламент взема предвид промените, въведени с 

Регламента относно ветеринарните лекарствени продукти, както 

и въвеждането на обикновената законодателна процедура за 

бъдещата система на такси за Европейската агенция по 

лекарствата (ЕМА).

Заключения на Съвета относно

здравословното хранене на

децата: здравословното бъдеще на

Европа

Приети

Заключенията дават приоритет на здравето на децата и младите

хора като най-добрата инвестиция в бъдещето на силна и

конкурентна Европа. Като поставят здравето в центъра на всички

политики, те подчертават необходимостта от решаване на

тревожната тенденция на хронични заболявания: чрез

увеличаване на наличността и достъпността на здравословна

храна, балансирано хранене, физическа активност и диета,

подкрепяща младо поколение в добро здраве. Заключенията

очертават приоритетни области като борба с маркетинга за деца

и насърчаване на приноса към здравето на други политики на ЕС,

напр. Общата селскостопанска политика.



Приоритет 1: Бъдещето на Европа и младите хора – икономически 

растеж и социално сближаване

Затворени досиета в Съвета или с ЕП

Съвет по околна среда

Досие Резултат Кратко представяне/цел

Регламент относно мониторинг 

и докладване на емисиите на 

CO2 и разхода на гориво на нови 

тежкотоварни превозни 

средства

Приет

Регламентът установява задължителна система за мониторинг и 

докладване за всички държави от ЕС за тежкотоварните превозни 

средства, подобно на вече въведената схема за леките и 

лекотоварните автомобили. Тези задължения ще се прилагат само 

за новите превозни средства, регистрирани в ЕС.

Заключения на Съвета относно 

плана за действие на ЕС за 

кръговата икономика

Приети

Целта на плана за действие е да стимулира прехода на Европа към 

кръговата икономика. Той въвежда мерки за намаляване на 

използването на ресурсите, намаляване на отпадъците и 

стимулиране на рециклирането.



Затворени досиета в Съвета или с ЕП

Съвет по образование, младеж, култура и спорт

Досие Резултат Кратко представяне/цел

Препоръка на Съвета относно 

ключовите компетентности за 

учене през целия живот

Приети Целта е да се актуализира европейската референтна рамка за 

ключовите компетенции и също така да се очертаят добрите практики 

в подкрепа на разработването на подходи в образованието и 

обучението ориентирани към компетентността, включително в 

неформалното обучение и в перспективата на целия живот.

Препоръка на Съвета относно 

общите ценности, 

приобщаващото образование и 

европейското измерение на 

преподаването

Приети В съотвествие с Европейския стълб на социалните права, 

препоръката има  четири основни цели:

• популяризиране на общите ценности на всички образователни 

равнища;

• насърчаване на по-приобщаващо образование;

• поощряване на европейското измерение на преподаването, без да 

се засягат националните прерогативи в тази сфера;

• подкрепа за учителите и преподаването.

Приоритет 1: Бъдещето на Европа и младите хора – икономически 

растеж и социално сближаване



Затворени досиета в Съвета или с ЕП

Съвет по образование, младеж, култура и спорт

Досие Резултат Кратко представяне/цел

Заключения на Съвета „Към 

визия за европейско

образователно пространство“

Приети В заключенията се поставя специален акцент върху: Еразъм +, 

цифрови умения и образование, висшето образование, 

висококачествено и приобщаващо образование, включване на нови 

заинтересовани страни, включително групи в неравностойно 

положение, изучаване на езици и признаване на квалификации

Регламент за Младежкия

оркестър на ЕС
Приет

Младежкият оркестър е основан през 1976 г. Той обединява 

талантливи млади музиканти от всички 28 държави членки, които 

следват най-високите музикални стандарти в работата си. Регламента 

ще даде възможност за продължаване на финансирането на 

Младежкия оркестър на Европейския съюз до края на 2020 г. от 

програма „Творческа Европа“.

Приоритет 1: Бъдещето на Европа и младите хора – икономически 

растеж и социално сближаване



Приоритет 1: Бъдещето на Европа и младите хора – икономически 

растеж и социално сближаване

Затворени досиета в Съвета или с ЕП

Съвет по образование, младеж, култура и спорт

Досие Резултат Кратко представяне/цел

Регламент за Младежкия оркестър

на ЕС
Приет

Младежкият оркестър е основан през 1976 г. Той обединява 

талантливи млади музиканти от всички 28 държави членки, 

които следват най-високите музикални стандарти в работата си. 

Регламента ще даде възможност за продължаване на 

финансирането на Младежкия оркестър на Европейския съюз до 

края на 2020 г. от програма „Творческа Европа“.

Заключения на Съвета относно

извеждането на преден план на

културното наследство в

политиките на ЕС

Приети

Държавите-членки и Комисията се приканват да приведат 

културното наследство на първо място в релевантните политики 

на ЕС, като включат наследството като стратегическа цел при 

подготовката и изпълнението на други политики на ЕС.

Европейски корпус за солидарност
Политическо споразумение с

ЕП

Целта на предложението е да се задълбочи сближаването и да 

се укрепят солидарността и демокрацията, като на младите хора 

се предостави възможност за доброволческа дейност или работа 

по благотворни проекти в цяла Европа.



Приоритет 1: Бъдещето на Европа и младите хора – икономически 

растеж и социално сближаване

Затворени досиета в Съвета или с ЕП

Съвет по образование, младеж, култура и спорт

Досие Резултат Кратко представяне/цел

Заключения на Съвета относно

ролята на младите хора в

изграждането на сигурно, 

сплотено и хармонично

общество в Европа

Приети

Заключенията имат за цел да се повиши информираността на младите

хора за тяхната роля в борбата с радикализацията, насилието и

екстремизма, популизма и маргинализацията. Целта е също да се

създаде благоприятна среда за бъдещо сътрудничество и обмен на

добри практики относно ролята на младите хора за насърчаване на

мира, сигурността и хармонично общество.

Заключения на Съвета относно

ролята на младежта за 

преодоляване

на демографските

предизвикателства в 

Европейския съюз

Приети

Понастоящем ЕС е в демографски преход от високите нива на

раждаемост и смъртност до по-ниски нива на раждаемост и смърт, тъй

като регионът се насочва към пост-индустриализирана икономическа

система. На този фон целта на заключенията е да се повиши

осведомеността относно демографските промени в Европа и тяхното

широкообхватно въздействие върху обществата като цяло, и по-

специално върху младите хора. В заключенията се подчертава и

ролята на мобилността и важността на оборудването на младите хора

със съответните умения за посрещане на тези предизвикателства.

Заключения на Съвета относно

насърчаването на европейските

ценности чрез спорта.

Приети

В заключенията се подчертава ролята на спорта и доброволческата

дейност като средство за борба с явления като ксенофобията, расизма

и нетолерантността.





❑Среща на върха в София ЕС-Западни Балкани, 17 май 

2018 г.

✓Среща на върха на 28-те държавни и правителствени 

ръководители на ЕС с 6-те държавни и правителствени 

лидри на Западните Балкани и 4 ключови финансови 

институции и донори за региона

✓“Европейска перспектива и свързаност за Западните 

Балкани” – транспортна, дигитална, енергийна, 

образователна, културна, в областта на сигурността за 

региона

Приоритет 2: Европейска перспектива и 

свързаност за Западни Балкани



✓Европейският съюз е решен да засили подкрепата си за 

политическата, икономическата и социалната 

трансформация на региона, за изграждане на регионално 

икономическо сътрудничество

✓Това са огромни крачки за всички нас, защото ще има 

пряка полза за Европа, гражданите, бизнеса, за да живеем 

по-добре и по-спокойно

✓Западните Балкани са част от Европа и трябва да се 

интегрират икономически и политически. Няма друг път! 

✓Това е пътят към стабилност, траен мир, икономически 

растеж на континента

Приоритет 2: Европейска перспектива и 

свързаност за Западни Балкани



Приоритет 2: Европейска перспектива и 

свързаност за Западни Балкани

Свързаност



✓ Декларация от София: потвърждава ангажимента на ЕС за Европейската 

перспектива за целия регион

✓ Приоритетна програма от София: очертава специфичните сфери за 

съвместно сътрудничество и инвестиции

➢ Засилване на подкрепата за принципите на правовата държава и доброто

управление

➢ Засилване на ангажимента в областта на сигурността и миграцията

➢ Подкрепа за социално-икономическото развитие и поставяне на специален

акцент върху младите хора

➢ Увеличаване на свързаността: транспорт, енергетика, цифровизация

➢ Програма в областта на цифровите технологии за Западните Балкани

➢ Подкрепа за помирението и добросъседските отношения на Западните

Балкани

Приоритет 2: Европейска перспектива и 

свързаност за Западни Балкани



✓ Изявление за подкрепа за започването на цифрова програма за западните Балкани – подписано в София на 17 

май 2018 г.:

• Лидерите от Западните Балкани се договориха за подобряване инвестиционния климат за реализиране на 

цифрови проекти

✓ Предвиждат се допълнителни средства за 11 транспортни проекта с висок приоритет (пътни, железопътни, 

пристанищни):

• Изграждане на участъци „Магистрала на мира“ (Ниш-Прищина-Дуръс) и „Синята магистрала“ (по 

Адриатическото крайбрежие)

✓ Предвижда се увеличаване подкрепата за младежта и образованието чрез програма „Еразъм+“:

• Стартира пилотен проект за мобилност в професионалното образование и обучение „Младежка лаборатория за 

Западните Балкани“

✓ Започна диалог между Съюза и лидерите от региона за общите предизвикателства в сферата на сигурността:

• Дискусията ще продължи в рамките на срещата на върху в Лондон по линия на Берлинския процес на 

10.07.2018 г.

✓ Затвърди се ангажимента за енергийна свързаност:

• В рамките на срещата на високо равнище ЕС – Западни Балкани, която се провежда в София, България и Сърбия

подписаха на 17 май 2018 г.  съвместна декларация относно изграждането на газовия интерконектор

Priority 2: European perspective and connectivity 

of the Western Balkans





Приоритет 3: Сигурност и стабилност в 

силна и единна Европа

Затворени досиета в Съвета или с ЕП

Съвет по правосъдие и вътрешни работи

Досие Резултат Кратко представяне/цел

Реформа на Общата европейска 

система за убежище

- Регламент Дъблин

- Регламент за процедурите за 

убежище

- Регламент Евродак

- Квалификационен регламент

- Директива за условия за прием 

- Регламент за Европейска рамка 

по презаселване

- Европейска служба за подкрепа в 

областта на убежището (EASO)  

(условно договорено при Естонско 

председателство)

Условно споразумение с ЕП по 

3 от общо 6 отворени досиета: 

квалификационен регламент, 

условията за прием и 

презаселване.

Споразумението не е 

потвърдено (все още) в 

Съвета - свързано с пакетния 

подход по всичките  

досиета/очакване на решение 

за Дъблин

Реформата има за цел да включи извлечените поуки от

миграционната криза от 2015-2016 г. и да предостави на ЕС нови

инструменти за рационализиране на процедурите за предоставяне

на убежище, засилване на контрола, предотвратяване на

злоупотребите със системата и оказване на подкрепа на ДЧ на

външна граница. Дискусиите в Съвета бяха съсредоточени върху

регламента от Дъблин и създаването на нов механизъм за

предотвратяване на кризи. С ЕП бяха проведени многобройни

триалози по четирите отворени файла, където Съвета има мандат

за преговори.



Приоритет 3: Сигурност и стабилност в 

силна и единна Европа

Затворени досиета в Съвета или с ЕП

Съвет по правосъдие и вътрешни работи

Досие Резултат Кратко представяне/цел

Кодекс за Шенгенските 

граници

Договорена позиция на 

Съвета, одобрен мандат за 

преговори с ЕП

Предложението ще актуализира Кодекса за Шенгенските граници с цел 

адаптиране на правилата за повторното въвеждане на временни 

вътрешни гранични контроли към настоящите потребности, за да се 

отговори на променящите се и постоянни сериозни заплахи за 

публичната политика или вътрешната сигурност

Развитие на информационните 

системи на ЕС и осигуряване 

на оперативна съвместимост 

- Граници и визов контрол

- Полицейско и съдебно 

сътрудничество, убежище и 

миграция

Договорена позиция на 

Съвета, одобрен мандат за 

преговори с ЕП

Предложените регламенти имат за цел да се подобри сигурността в 

рамките на ЕС, да се правят по-ефективни и ефикасни проверки по 

външните граници, както и да се предотврати и да се води борба с 

незаконната миграция. Оперативната съвместимост между 

информационните системи ще позволи на системите да се допълват 

помежду си, да улесняват коректното идентифициране на лицата и да 

допринасят за борбата с измамите по отношение на самоличността.

Регламент за Визов кодекс

Договорена позиция на 

Съвета, одобрен мандат за 

преговори с ЕП

Предложените промени във Визовия кодекс ще улеснят законните 

пътници да получат виза за влизане  в Европа, да улеснят туризма, 

търговията и бизнеса, като същевременно засилят сигурността и 

смекчат рисковете от нелегална миграция

Регламента за Система на ЕС 

за информация за пътувания и 

разрешаването им (ETIAS)

Политическо споразумение с 

ЕП

ETIAS ще позволи предварителни проверки и, при нужда, ще откаже 

разрешение за пътуване на освободени от виза граждани на трети 

страни, пътуващи до Шенгенското пространство



Затворени досиета в Съвета или с ЕП

Съвет по правосъдие и вътрешни работи

Досие Резултат Кратко представяне/цел

Законодателен пакет от три регламента 

относно използването на ШИС за: 

- връщането на незаконно пребиваващи 

граждани на трети държави

- граничните проверки

- полицейското и съдебното 

сътрудничество по наказателноправни

въпроси

Политическо споразумение 

с ЕП

Целта е да се подобри Шенгенската информационна система 

(ШИС), като се вземе предвид нарастващият брой сигнали, 

запитвания и пропуски и да се помогне за 

предотвратяването на тежки престъпления, включително 

тероризъм.

Регламент за Европейската агенция за 

оперативно управление на 

широкомащабни информационни системи 

в областта на свободата, сигурността и 

правосъдието (EU-LISA)

Политическо споразумение 

с ЕП

Този регламент ще укрепи капацитета на Агенцията да 

допринесе за управлението на границите, сътрудничеството 

в областта на правоприлагането и управлението на 

миграцията в ЕС. Той поверява нови широкомащабни 

информационни системи на агенцията EU-LISA и с цел 

подобряване на оперативната съвместимост

Регламент относно Агенцията на 

Европейския съюз за сътрудничество в 

областта на наказателното правосъдие 

(Евроюст)

Политическо споразумение 

с ЕП

Предложението има за цел да повиши ефективността на 

Евроюст, като въведе нов модел на управление и да 

подобри оперативната ефективност на Агенцията. Това 

също ще позволи Евроюст да си сътрудничи тясно с 

Европейската прокуратура, след като бъде създадена

Приоритет 3: Сигурност и стабилност в 

силна и единна Европа



Приоритет 3: Сигурност и стабилност в 

силна и единна Европа

Затворени досиета в Съвета или с ЕП

Съвет по правосъдие и вътрешни работи

Досие Резултат Кратко представяне/цел

Регламента относно взаимно 

признаване на решения за 

обезпечаване и конфискация

Политическо споразумение с 

ЕП

Целта е да се подобри трансграничното изпълнение на заповедите за 

задържане и конфискация по наказателни дела

Директивата за борба с 

изпирането на пари по 

наказателен ред

Политическо споразумение с 

ЕП

Целта е да се установят минимални правила относно определянето на 

престъпления и санкции; премахване на пречките пред 

трансграничното съдебно и полицейско сътрудничество чрез 

установяване на общи разпоредби за подобряване на разследването; 

да приведе правилата на ЕС в съответствие с международните 

задължения

Директива за борбата с 

измамата и подправянето на 

непарични платежни средства

Договорена позиция на 

Съвета, общ подход

Целта на директивата е да се актуализират сегашните правила, за да

се осигури ясна, стабилна и неутрална по отношение на технологиите

рамка. С нея също се премахват оперативните пречки, които

възпрепятстват разследването и повдигането и поддържането на

обвинения, и се предвиждат действия за повишаване на

осведомеността на обществеността за методите за измама като

фишинг или скиминг.



Приоритет 3: Сигурност и стабилност в 

силна и единна Европа

Затворени досиета в Съвета или с ЕП
Съвет по правосъдие и вътрешни работи

Досие Резултат Кратко представяне/цел

Решение на Съвета за 

правилата за работата на 

комитета по подбор, 

предвиден в член 14, параграф 

3 от Регламента за 

установяване на засилено 

сътрудничество за създаване 

на Европейска прокуратура

Одобрено на ниво 

работна група

В решението се определят задачите, съставът, секретариатът и

процедурите за вземане на решения от страна на Европейска

прокуратура, както и класирането на кандидатите, финансовите

разпоредби, обработката на лични данни и езиков режим на комисията

за подбор.

Директива относно 

несъстоятелността, 

преструктурирането и 

предоставянето на втори шанс 

Договорена позиция –

частичен общ подход по 

Глави lII, IV и V

Целта е да се намалят най-значителните бариери пред свободния 

капиталов поток, произтичащи от различията в рамките за 

преструктуриране и несъстоятелност на ДЧ и да се подпомогне 

развитието на бизнес култура, в която предприемачите могат да се 

провалят и да опитат отново. Споразумението обхваща аспекти, свързани 

с изпълнението на задължения, мерки за повишаване на ефективността 

на процедурите и събиране на данни

Автоматична обработка на 

личните данни (Конвенция 108)

Обща позиция на всички 

ДЧ в Съвета на Европа

Общата позиция допринесе за приемането на Конвенция 108 на Съвета на 

Европа. Чрез модернизирането и, Конвенция 108 се привежда в 

съответствие с новата рамка на ЕС за защита на данните и допълнително 

насърчава европейските стандарти в тази област



Приоритет 3: Сигурност и стабилност в 

силна и единна Европа

Затворени досиета в Съвета или с ЕП
Съвет по правосъдие и вътрешни работи

Досие Резултат Кратко представяне/цел

Регламент относно защитата 

на физическите лица при 

обработването на личните им 

данни от органите и 

институциите на Съюза

Политическо споразумение с
ЕП

Целта е да се повиши защитата на личните данни, използвани от 

органите и институциите на ЕС, и да се осигури свободният поток на 

тези данни между институциите и различните органи, доколкото 

това е необходимо

Решения на Съвета за 

разрешаване на започването на 

преговори за споразумения 

между Европейския съюз и 

Република Турция, Република 

Ливан, Държавата Израел, 

Тунис, Кралство Мароко, 

Арабска република Египет и 

Алжирската 

народнодемократична 

република за обмен на лични 

данни между Европол и 

компетентните органи на тези 

държави

Постигнато съгласие за 

даване на мандат на ЕК за 

започване на преговори

Европол ще може да обменя лични данни с правоприлагащите органи 

на трети държави до степента, необходима за изпълнението на 

техните задачи. Целта е да се установи сътрудничество, което ще 

допринесе за сигурността на гражданите на ЕС



Приоритет 3: Сигурност и стабилност в 

силна и единна Европа

Затворени досиета в Съвета или с ЕП

Съвет по транспорт, телекомуникации и енергетика (енергетика)

Досие Резултат Кратко представяне/цел

Директива относно 

енергийната ефективност

Политическо споразумение с

ЕП

Основната цел на директивата е да се увеличи водещата цел на ЕС за 

енергийна ефективност до 32,5% до 2030 г., за да се гарантира 

спазването на ангажиментите и целите на ЕС съгласно Парижкото 

споразумение за климата.

Директива относно енергията 

от възобновяеми източници

Политическо споразумение с

ЕП

Новата регулаторна рамка ще увеличи използването на възобновяема 

енергия в ЕС и ще включва обвързваща цел за възобновяема енергия за 

ЕС за 2030 г. от 32% с клауза за преразглеждане до 2023 г.

Регламент относно 

управлението на Енергийния 

съюз 

Политическо споразумение с

ЕП

Регламентът установява механизъм за сътрудничество и контрол за 

надзор върху изпълнението на целите и задачите на политиката на ЕС в 

областта на климата и енергийната политика за 2030 г., по-специално 

тези възобновяеми енергийни източници, енергийната ефективност, 

взаимовръзките и емисиите на парникови газове

Регламент относно 

създаването на Агенция на ЕС 

за сътрудничество между 

енергийните регулатори 

(ACER)

Договорена позиция на

Съвета – общ подход

Целта е да се подобри сътрудничеството между националните 

регулатори на електроенергия и газ чрез актуализиране на задачите на 

Агенцията на ЕС за сътрудничество между енергийните регулатори 

(ACER)



Приоритет 3: Сигурност и стабилност в 

силна и единна Европа

Затворени досиета в Съвета или с ЕП

Съвет “Външни работи”

Досие Резултат Кратко представяне/цел

Регламент за Европейска 

програма за индустриално 

развитие в областта на 

отбраната (EDIDP)

Политическо споразумение с

ЕП

Целта на регламента, който е неразделна част от Европейския фонд за 

отбрана, е да се създаде програма за подпомагане на 

конкурентоспособността и иновационния капацитет на отбранителната 

промишленост на ЕС с бюджет от 500 млн. евро за периода 2019-2020 г.

Решения за постоянното 

структурирано 

сътрудничество (ПСС)

Приети
Целта на решенията е определяне на списък от съвместни проект, които

да бъдат развити в рамките на ПСС, както и общи правила за управление

на проектите.

План за действие за 

Стратегията на Европейския 

съюз за морска сигурност 

Приет

Планът е актуализиран с цел да се гарантира, че ще остане подходящ за

настоящи и бъдещи предизвикателства в съответствие с политическите

приоритети в бързо променящата се среда на сигурност, като се вземе

предвид продължаващата работа в областта на сигурността и отбраната и

наскоро приетото законодателство, политики и други инициативи на ЕС.



Приоритет 3: Сигурност и стабилност в 

силна и единна Европа

Затворени досиета в Съвета или с ЕП

Съвет “Външни работи”

Досие Резултат Кратко представяне/цел

Модернизиране на 

инструментите за търговска 

защита на ЕС

Актът е влязъл в сила

Гарантиране на лоялна конкуренция между националните и 

чуждестранните производители без тя да се нарушава

Скрининг на преки 

чуждестранни инвестициите

Договорена позиция на 

Съвета, одобрен мандат за 

преговори с ЕП

Създава правна рамка за скрининг (предварителна проверка) на преки 

чуждестранни инвестиции (ПЧИ) от ДЧ от съображения за сигурност или 

обществен ред, както и за установяване на механизъм за сътрудничество 

между ДЧ и Комисията

Проекти на директиви за 

преговори относно 

преговорите за споразумения 

за свободна търговия (ССТ) с 

Австралия и Нова Зеландия

Приети Определяне рамката за преговори на ССТ с двете страни

Проекти на директиви за 

преговори за създаване на 

многостранен съд за уреждане 

на инвестиционни спорове

Приети
Провеждане на преговори за създаване на многостранен съд за 

уреждане на инвестиционни спорове



Приоритет 3: Сигурност и стабилност в 

силна и единна Европа

Затворени досиета в Съвета или с ЕП

Съвет “Външни работи”

Досие Резултат Кратко представяне/цел

Решение на Съвета относно 

сключването, подписването и 

временното прилагане на ССТ 

ЕС-Япония

Подготовката за одобрение 

приключи по време на 

Българското председателство 

с оглед окончателното 

подписване по време на 

Австрийското председателство

Целта е готовото Споразумение за свободна търговия (ССТ) да се 

подпише през юли 2018 г.

Решение на Съвета за 

приключването, подписването 

и временното прилагане на 

СИП ЕС-Сингапур

Подготовката за одобрение 

приключи по време на 

Българското председателство 

с оглед окончателното 

подписване по време на 

Австрийското председателство

Целта е да се подпише споразумението за свободна търговия (ССТ) и 

защита на инвестициите (СИП) със Сингапур на 18-19 октомври 2018 г. в 

рамките на срещата на върха на ASEM. 

Финализиране на преговорите 

за СИП с Мексико

Политическо споразумение, 

техническата част остава за 

Австрийското председателство

Преговорите за модернизиране на Глобалното споразумение, 

включващи всеобхватни разпоредби за Споразумение за свободна 

търговия (ССТ).



Приоритет 3: Сигурност и стабилност в 

силна и единна Европа

Затворени досиета в Съвета или с ЕП

Съвет “Външни работи”

Досие Резултат Кратко представяне/цел

Бъдещи отношения между ЕС 

и АКТБ (Африка, Карибите и 

Тихоокеанския басейн) след 

изтичането на 

Споразумението за 

партньорство от Котону през 

2020 г. - директива за 

преговорите

Одобрена директива за 

преговори

Насърчаването на подновеното споразумение за партньорство е 

стратегическа възможност за страните да укрепят дългосрочните си 

отношения и да накарат те да отговорят на предизвикателствата на 

променен глобален контекст, съсредоточавайки се върху общи и 

пресичащи се интереси и споделени отговорности

Заключения на Съвета 

относно злонамерени 

действия в 

киберпространството

Приети

Съветът категорично осъжда злонамереното използване на

информационните и комуникационни технологии (ИКТ), включително

Wannacry и NotPetya, които причиниха съществени вреди и

икономически загуби в ЕС и на други места





Затворени досиета в Съвета или с ЕП

Съвет по конкурентоспособност

Досие Резултат Кратко представяне/цел

Директива относно проверка за 

пропорционалност преди 

приемането на ново регулиране 

на професии

Приета.

Директивата ще изисква от държавите-членки на ЕС да извършат тест 

за пропорционалност, преди да въвеждат нови изисквания за 

професиите.

Регламент за Единен цифров 

портал

Политическо споразумение с

ЕП

Порталът ще предоставя пълен достъп до широк набор от онлайн 

процедури за оказване на съдействие при преместване, работа, 

пенсиониране, обучение или установяване и упражняване на 

стопанска дейност в друга държава. 

Директива за по-ефективни

органи за защита на 

конкуренцията

Политическо споразумение с

ЕП

Ефективното прилагане на правилата за конкуренция е необходимо с 

цел защита на потребителите от незаконни стопански практики, които 

поддържат изкуствено високи цените на стоките и услугите. 

Същевременно с подобреното прилагане ще се гарантира, че 

дружествата работят в условия на лоялна конкуренция в Европа.

Регламент за взаимното 

признаване за стоки

(Пакет за стоките)

Договорена позиция на

Съвета – общ подход.

Целта е да се подобри прилагането на принципа на взаимно 

признаване на вътрешния пазар и по този начин да се гарантира, че 

стоките, законно предлагани на пазара в една държава-членка, могат 

да бъдат продавани във всяка друга, доколкото са безопасни и 

зачитат обществения интерес.

Приоритет 4: Цифрова икономика 

и умения на бъдещето



Приоритет 4: Цифрова икономика 

и умения на бъдещето

Затворени досиета в Съвета или с ЕП
Съвет по конкурентоспособност

Досие Резултат Кратко представяне/цел

Заключения на Съвета 

относно стратегия на ЕС за 

промишлената политика

Приети

В заключенията се набляга на спешната необходимост от дългосрочна 

стратегия за европейската промишленост с цел засилване на 

конкурентоспособността, растежа и иновациите в Европа. Амбицията 

беше потвърдена на Европейския съвет на 22-23 март, когато лидерите 

потвърдиха, че "за да се възползва максимално от ползите от единния 

пазар, ЕС се нуждае от силна индустриална политика".

Директива относно 

авторското право в цифровия 

единен пазар

Договорена позиция на 
Съвета – мандат за преговори 
с ЕП. 

Целта е да се модернизира европейската рамка за авторското право и 

да се адаптира към изискванията на цифровата ера. Директивата има за 

цел също така да постигне правилния баланс между възнагражденията, 

получени от авторите и изпълнителите, и печалбите, реализирани от 

интернет платформи, когато авторите правят своите произведения 

достъпни.

Удължаване на 

изследователски дейности, в 

рамките на Евратом

Договорена позиция на

Съвета – общ подход.

Целта е програмата да бъде приведена в съответствие с настоящата 

рамка за научни изследвания "Хоризонт 2020" и да бъде удължена до 

2020 г. Рамковата програма на Евратом се отнася до изследователските 

дейности в областта на ядрената енергетика - изследвания в областта 

на термоядрения

Разпад и подобряване безопасността на ядрените технологии. Тя ще 

има общ бюджет от 770 млн. Евро за 2019 г. и 2020 г.



Приоритет 4: Цифрова икономика 

и умения на бъдещето

Затворени досиета в Съвета или с ЕП

Съвет по конкурентоспособност

Досие Резултат Кратко представяне/цел

Съвместното предприятие за 

високопроизводителни 

изчислителни технологии.

Договорена позиция на Съвета –

общ подход.

Европейското съвместно предприятие за високопроизводителни 

изчислителни технологии ("EuroHPC") ще обедини европейските 

ресурси, за да разработи суперкомпютри от най-висок клас за 

преработка на големи данни, базирани на конкурентни европейски 

технологии. Инфраструктурата EuroHPC ще осигури на европейската 

промишленост и особено на малките и средните предприятия (МСП) 

по-добър достъп до суперкомпютри за разработването на иновативни 

продукти.

Регламент за контрол на

парите в брой, които се

внасят и изнасят от ЕС

Политическо споразумение с ЕП

Целта е да се подобри сегашната система за контрол на парите в 

брой, които се внасят или изнасят от ЕС за да се засили борбата с 

изпирането на пари и финансирането на тероризма. Поради това 

проектът за регламент разширява обхвата на определението за пари 

в брой, така че вече да включва платежни инструменти или методи, 

различни от пари, като чекове, пътнически чекове, злато и 

предплатени карти.



Приоритет 4: Цифрова икономика 

и умения на бъдещето

Затворени досиета в Съвета или с ЕП

Съвет по конкурентоспособност

Досие Резултат Кратко представяне/цел

Регламент за прилагане на 

норма Евро 5 към 

одобряването на типа на 

дву-, три- и четириколесните 

превозни средства

Договорена позиция на

Съвета – мандат за преговори

с ЕП.

Целта е да се подобри надеждността на тестовете на превозните 

средства по отношение на тяхната система за контрол на емисиите на 

превозното средство по време на неговия живот. „Превозни средства 

от категория L“ обхваща широка гама от типове леки дву-, три- или 

четириколесни превозни средства, например велосипедите с двигател, 

дву- и триколесните мотопеди, дву- и триколесните мотоциклети, и др.

Регламент за статистически 

данни за лицата и 

домакинствата

Договорена позиция на 

Съвета – мандат за преговори 

с ЕП, започнали триалози. 

ЕС се нуждае от надеждни и навременни данни за социалната 

статистика, за да следи социалната ситуация и влиянието на 

икономическите процеси и политики върху социалните условия в 

държавите членки и техните региони и върху положението на 

различните групи в населението. Това налага теми като бедността и 

социалното изключване, неравенството, уменията, достъпа до заетост 

за всички и разходите за социална закрила да бъдат по-добре описани 

със стабилни и навременни статистически данни.

Регламент за интегрираната 

статистика за земеделските 

стопанства 

Политическо споразумение с

ЕП
Настоящият регламент установява рамка за европейската статистика на 

нивото на земеделските стопанства и предвижда интегрирането на 

информация за производствените методи, мерките за развитие на 

селските райони, въздействието на селското стопанство върху околната 

среда и др.



Затворени досиета в Съвета или с ЕП

Съвет по конкурентоспособност

Досие Резултат Кратко представяне/цел

Заключения на Съвета относно

засилване на движението на

знания в ЕС

Приети

В заключенията се набляга на:

- трансфера на знания, за да се постигне максимален ефект на 

научните изследвания и иновации (R & I)

- мобилност на изследователите, откритост и разпространение на 

резултатите от научните изследвания

- подобряването на рамковите условия и синергиите между програмите 

на ЕС

Заключения на Съвета относно

Европейския облак за отворена

наука

Приети

Европейският облак за отворена наука ще обедини съществуващи и 

нововъзникващи инфраструктури за данни и ще предложи виртуална 

среда

в рамките на която да се съхраняват, споделят и използват повторно 

данните в различните дисциплини, като по този начин предоставя на 1,7 

милиона изследователи от ЕС уникална среда за интердисциплинарни 

изследвания.

Заключения на Съвета относно

проекта «ITER» за

експериментален термоядрен

реактор

Приети

Стартирал през 2005 г. и сега включваща седем глобални партньори 

(Евратом, САЩ, Русия, Япония, Китай, Южна Корея и Индия), ITER е 

инженерно-изследователски проект, създаден с цел да докаже научната 

състоятелност и технологичната осъществимост на производствен (не 

експериментален) термоядрен реактор.

Приоритет 4: Цифрова икономика 

и умения на бъдещето



Затворени досиета в Съвета или с ЕП

Съвет по конкурентоспособност

Досие Резултат Кратко представяне/цел

Обща позиция на ЕС за UNISPACE

+50
Приета

Приетата позиция:

- потвърждава ролята на космоса като двигател на икономическия

растеж и иновациите в полза на всички хора;

- има за цел да засили ролята на Комитета за мирното използване на

пространството в космоса (COPUOS) и на Службата на ООН за

космическите въпроси;

- включва съгласие, че ще бъдат предприети необходимите стъпки в

рамките на ООН, така че Европейският съюз да може да упражнява в

рамките на COPUOS правата, които вече може да упражнява в

рамките на Общото събрание на ООН - статут на постоянен

наблюдател;

- обявява разработването на програмата на ЕС за космоса 2030 и плана

за нейното изпълнение.

Заключения на Съвета относно 

прилагането на правата върху 

интелектуалната собственост 

(ИП) в ЕС.

Приети

Заключенията обхващат пакета на Комисията в областта на ИП, насочен

към подобряване на закрилата на правата върху интелектуалната

собственост, специализация на съдиите по случаи на ИП,

хармонизирано използване на стандартни основни патенти и условия за

тяхното лицензиране, както и борба с фалшиви стоки.

Приоритет 4: Цифрова икономика 

и умения на бъдещето



Затворени досиета в Съвета или с ЕП

Съветът по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски 

въпроси 

Досие Резултат Кратко представяне/цел

Директива за Командироване 

на работници
Прието

Директивата има за цел да гарантира справедливо заплащане и 

равнопоставени условия между командироващите и местните 

предприятия/работници в приемащата държава, като същевременно се 

запазва принципът за свободно движение на услуги.

Координация на системите за 

социална сигурност

(Регламент 883)

Договорена позиция на

Съвета – общ подход

Целта е гражданите да не бъдат в неравностойно положение поради 

това, че работят или живеят в друга държава-членка.

Тези правила не заместват националните системи с единна европейска, 

а вместо това се стремят да ги координират. Новият регламент ще 

актуализира правилата, така че те да са справедливи, по-лесни за 

въвеждане и прилагане.

Директива за Равновесие 

между професионалния и 

личния живот 

Договорена позиция на

Съвета – общ подход

Предложението има за цел да насърчи постигането на добър баланс 

между семейните и професионалните ангажименти и да предостави по-

равни възможности на жените и мъжете на работното място и у дома.

Приоритет 4: Цифрова икономика 

и умения на бъдещето



Приоритет 4: Цифрова икономика 

и умения на бъдещето

Затворени досиета в Съвета или с ЕП

Съветът по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски 

въпроси 

Досие Резултат Кратко представяне/цел

Директива за прозрачни и

предвидими условия на труд

Договорена позиция на

Съвета – общ подход

Директивата отговаря на предизвикателствата, породени от 

промените в сферата на труда, включително нарастващата гъвкавост 

на пазара на труда и в частност увеличаването на броя на 

„нестандартните“ форми на заетост, като временната заетост, 

работата на непълно работно време и работата на повикване, 

договорите за нула часове заетост, заетостта при поискване и 

многостранните трудови отношения. Предложението включва 

изменени задължения за информиране на работниците, в писмен вид 

и своевременно, за условията на тяхната работа. 

Европейска рамка за 

качествено и ефективно 

чиракуване

(Препоръка на Съвета)

Приета

Препоръката насърчава развитието на високо квалифицирана работна 

сила, която отговаря на нуждите на пазара на труда. Чрез прилагане 

на общи критерии за качество и ефективност на чиракуването 

държавите-членки ще могат по-добре да развиват и насърчават 

своите национални схеми за чиракуване.



Затворени досиета в Съвета или с ЕП

Съветът по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски 

въпроси 

Досие Резултат Кратко представяне/цел

Решение на Съвета относно

насоки за политиките за

заетост на държавите членки

Прието

Преразгледаните насоки за политиките за заетост на държавите 

членки бяха изменени, за да бъдат приведени в съответствие с 

принципите на Европейския стълб на социалните права, като целта 

е Европа да стане по-конкурентоспособна и да се превърне в по-

добро място за инвестиции, създаване на работни места и 

засилване на социалното сближаване

Заключения на Съвета

относно бъдещето на труда и

ранното детско развитие

Приети

Тези заключения бяха изготвени въз основа на експертния аналаиз

на темата от Комитета за социална закрила, който се състоя в 

София на 21 март 2018 г. Те подчертават значението на 

разработването на интегрирани политики с цел намаляване на 

бедността и насърчаване на социалното приобщаване. Фокусът на 

заключенията е в социалната област, където може да се направи 

много за подобряване на положението на децата

Приоритет 4: Цифрова икономика 

и умения на бъдещето



Затворени досиета в Съвета или с ЕП

Съветът по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски 

въпроси 

Досие Резултат Кратко представяне/цел

Заключения на Съвета

относно "Свободно движение

на работници»

Приети

В специален доклад Сметната палата констатира, че свободното

движение на работници е гарантирано, но все още могат да бъдат

направени подобрения за улесняване на мобилността на

работниците. През последните години Комисията и държавите-

членки са положили значителни усилия да осигурят тази основна

свобода - реформата на EURES (Европейският Портал За

Професионална Мобилност) и приложението му, както и да

предоставят средства за различните проекти и инициативи

Заключения на Съвета

„Бъдещето на труда: подход,

основан на жизнения цикъл“ Приети

Заключенията разглеждат бъдещето на работата от гледна точка на

жизнения цикъл. Те подчертават необходимостта от планиране и

анализиране на развитието на световния и европейски пазар на

труда, като се вземат предвид демографските тенденции и

продължаващата трансформация, основана на технологичното

развитие и глобализацията

Приоритет 4: Цифрова икономика 

и умения на бъдещето



Затворени досиета в Съвета или с ЕП

Съвет по транспорт, телекомуникации и енергетика (телекомуникации)

Досие Резултат Кратко представяне/цел

Директива за Европейски 

кодекс за електронни 

съобщения 

Политическо споразумение с

ЕП

Досието е ключово в рамките на Единния цифров пазар. Кодекса 

въвежда нови разпоредби за подпомагане на разпростирането из 

Европа на високоскоростни мрежи, като същевременно продължава

да осигурява конкуренция, инвестиции и защита на крайните 

потребители. Съдържа мерки за разширяване на обхвата на 

законодателната рамка, така че да обхване новите комуникационни 

инструменти и да осигури функционален достъп до интернет за 

крайните потребители на приемливи цени

Регламент за Орган на 

европейските регулатори в 

областта на електронните 

съобщения (ОЕРЕС)

Политическо споразумение с

ЕП

Регламентът осигурява засилената роля на Органа на европейските

регулатори за електронна комуникация (ОЕРЕС) в променящата се

пазарна и технологична среда и привеждането на задачите на ОЕРЕС

в съответствие с Кодекса за електронните съобщения

Регламент за Свободно

движение на данни

Политическо споразумение с

ЕП

Регламентът е част от мерките за изграждане на европейска 

икономика на данни. Целта е да се стимулира икономиката на ЕС за 

данни, като се премахнат необоснованите ограничения върху 

географското местоположение за съхранение или обработка на 

данни. По същество новите правила ще създадат единен пазар за 

услуги за съхранение и обработка на данни, като изчислителни 

облаци
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Приоритет 4: Цифрова икономика 

и умения на бъдещето

Затворени досиета в Съвета или с ЕП

Съвет по транспорт, телекомуникации и енергетика (телекомуникации)

Досие Резултат Кратко представяне/цел

Киберсигурност - обща рамка 

за сертифициране и 

укрепване на агенцията

Договорена позиция на Съвета

– общ подход.

ЕС ще повиши киберустойчивостта като създаде рамка за сертифициране 

за целия Съюз за продукти, услуги и процеси в областта на 

информационните и комуникационните технологии (ИКТ). Индустрията 

може да използва новия механизъм за сертифициране на такива 

продукти като свързани автомобили и малки медицински изделия

Съвет по образование, младеж, култура и спорт

Директива за 

аудиовизуалните медийни 

услуги

Политическо споразумение с

ЕП

Новите правила ще създадат равнопоставеност между всички оператори 

за защита на зрителите, независимо от услугите, които предоставят и 

платформата, която използват. Това означава, че потребителите ще 

получат еднаква защита, независимо дали гледат филм на традиционна 

телевизия или телевизията по заявка (on-demand TV). Освен това 

защитата на непълнолетните и на всички потребители от вредно 

съдържание ще бъде подобрена чрез въвеждане на ясна отговорност за 

платформите за споделяне на видеоклипове. Той също така ще увеличи 

културното многообразие и ще популяризира европейското съдържание, 

тъй като доставчиците на аудиовизуални медийни услуги по заявка ще 

трябва да гарантират, че най-малко 30% от техните каталози се състоят 

от европейско съдържание



Приоритет 4: Цифрова икономика 

и умения на бъдещето

Затворени досиета в Съвета или с ЕП

Съвет по транспорт, телекомуникации и енергетика (транспорт)

Досие Резултат Кратко представяне/цел

Регламент за защита на

конкуренцията във въздушния

транспорт

Договорена позиция на

Съвета – общ подход.

Целта на предложението е да се осигури лоялна конкуренция между 

въздушните превозвачи от ЕС и чуждестранните въздушни превозвачи, 

опериращи в ЕС. Същевременно предложението се стреми към 

поддържане на условия, благоприятстващи висока степен на 

свързаност в целия ЕС. 

Първи пакет за мобилност –

директива за единна

електронна система за

таксуване

Договорена позиция на

Съвета – общ подход.

Държавите от ЕС искат да улеснят проследяването на собствениците 

на чуждестранни превозни средства с неплатени пътни такси чрез 

взаимно предоставяне на достъп до националните данни за 

регистрация на превозни средства. Целта е също участниците в 

движението да могат да пътуват в целия ЕС и да плащат електронните 

пътни такси чрез оперативно съвместими бордови устройства, с един 

договор и една фактура.

Директива за пристанищни

приемни съоръжения

Договорена позиция на

Съвета – общ подход.

Относно борбата с изхвърляне на отпадъци в морето, актуализираните 

правила за пристанищните приемни съоръжения предвиждат стимули 

за корабите да обезвреждат отпадъците си на сушата. Целта е също да 

се подобри ефективността на морските операции в пристанищата, като 

намали административната тежест за индустрията и други 

заинтересовани страни.





Културна програма

“Abecedarium Bulgaricum” –
българската арт инсталация в 

сградата на Съвета на ЕС в Брюксел

Новогодишен концерт "Духът на 
Европа" в НДК поставя началото на 

Българското председателство 

Официално 
откриване на 
Българското 
председателство 
в Брюксел с 
концерт в БОЗАР 
на 1 февруари 
2018 г.

Официален 
концерт в НДК 

закри 
Българското 

председателст
во на 27 юни 

2018 г.

Интерактивна изложба посреща 

официалните гости на откриването на 

Българското председателство

Водеща институция е Министерство на културата с подкрепата на Столична община и Министерство на външните работи





300 видеа

450 000 гледания 
на видео

1 500 000 
видео 

гледания 
във 

Фейсбук

5000 
снимки

800 000 гледания 
на снимки

350 000 
импресии

130 000 онлайн гледания

18 000 последователи 
във Фейсбук

10 000 последователи в 
Туитър

1 300 последователи в 
Инстаграм



“Няма как да не се влюбиш в нея от 

пръв поглед”

“Приоритети на Българското 

председателство на Съвета на ЕС”
“Българските постижения и 

изобретения”

КЛИПОВЕ

“Резултати от Българското 

председателство”





WWW - http://eu2018bg.bg

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

TWITTER - https://twitter.com/eu2018bg

INSTAGRAM - https://www.instagram.com/eu2018bg

Министерство за Българското 
председателство на Съвета на 

Европейския съюз 2018

Бележка: всички снимки са от Европейските институции и от Министерството за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018

http://eu2018bg.bg/
https://www.facebook.com/eu2018bg/
https://twitter.com/eu2018bg
https://www.instagram.com/eu2018bg





