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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Европейският съюз (ЕС) е уникален по своята същност проект, в основите на който са 

мирът, стабилността и просперитетът на Европа и европейските граждани. Европа и 

светът днес са изправени пред сериозни геополитически, икономически и социални 

предизвикателства – визията за бъдещето на Европа, миграцията и сигурността, 

решителната фаза на преговорите за излизане на Великобритания от ЕС, промените в 

климата, икономическото и социално развитие, цифровият дневен ред. 

България поема ротационното председателство в период, в който за бъдещото развитие 

на ЕС от решаващо значение са единството и солидарността на държавите членки. 

Заключителната фаза в работата на институциите на ЕС в рамките на настоящия мандат 

създава високи очаквания към председателството на Съвета на ЕС за напредък по много 

от значимите законодателни инициативи.   

Осъзнавайки отговорността си на ротационен председател, България ще бъде честен 

посредник и ще работи за намирането на общи решения в отговор на очакванията на 

Европа и европейските граждани за повече сигурност, стабилност и солидарност, 

стремейки се в перспектива към утвърждаването на една силна, цифрова и единна 

Европа посредством консенсус, конкурентоспособност и кохезия.  

Председателството ще работи в дух на прозрачност и в тясно сътрудничество с 

държавите членки и всички институции на ЕС в отговор на очакванията на европейските 

граждани и младите хора, които са ключът към осигуряване на устойчиво развитие на 

всяка една държава. 

Девизът на Българското председателство „Съединението прави силата“ се свързва с 

държавността и историята на страната ни и следвайки Декларацията от Рим, отразява 

идеята за обединена и солидарна Европа. 
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ПРИОРИТЕТИ НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА 

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 2018 

Българското председателство на Съвета на Европейския съюз за периода 1 януари – 

30 юни 2018 г. ще се стреми в позитивен и конструктивен дух към постигането на 

ориентирани към бъдещето реални резултати, следвайки принципите на прозрачност 

и отчетност и реализирайки „отворено към гражданите“ Председателство.  

Европа и европейските граждани се нуждаят от 

 

 

Във връзка с това посредством консенсус, конкурентоспособност и кохезия 

Българското председателство ще се стреми към по-силен и стабилен Европейски съюз за 

утвърждаването на силна цифрова единна Европа. 

 

 

 

Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 е исторически 

момент, привилегия, но и голяма отговорност. Основните му цели са свързани с 

насърчаване на партньорства на всички нива на основата на интегриран подход и 

съвместно сътрудничество. Също така то ще търси баланс между специфичните 

приоритети на държавите членки и стратегическите приоритети на Европейския съюз за 

постигане на реални, видими резултати в активен диалог с гражданите по европейските 

въпроси и в отговор на техните очаквания за повече сигурност, заетост, устойчив 

икономически растеж и по-силно присъствие на ЕС на световната сцена. 

Отчитайки значимата роля на Европейския парламент и на националните 

парламенти след Договора от Лисабон във формирането и изпълнението на европейския 

дневен ред, Българското председателство отчита ключовата роля на Парламентарното 

ПОВЕЧЕ 

Силна 

Цифрова 

Единна 

Европа 
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измерение за успешното протичане на Председателството като гарант за демократичната 

легитимност на европейските политики и представителството на интересите на 

европейските граждани. 

Българското председателство ще работи по темите за младежта и сигурността като 

хоризонтални приоритети, с оглед на комплексния характер на предизвикателствата пред 

младите хора и съвременната среда за сигурност. 

Специфичен приоритет на Българското председателство е Европейската 

перспектива и свързаност на Западните Балкани.  

Като страна - членка на ЕС, с евроатлантическа ориентация България ще  фокусира 

усилията си върху стратегическите приоритети на Европейския съюз, поддържането на 

добросъседски отношения и регионалното сътрудничество, надграждайки изпълнението 

на стратегическия дневен ред на ЕС.  

Приоритетите на Българското председателство на Съвета на Европейския 

съюз (01.01 - 30.06.2018 г.) са: 

 

 

 

Бъдещето на Европа и младите хора – икономически растеж и социално 

сближаване 

Българското председателство ще работи за увеличаване на благосъстоянието на всички 

граждани на Европейския съюз чрез насърчаване на сближаването, което създава 

условия за единство и солидарност.  

Българското председателство ще положи усилия за търсене на най-подходящите 

решения не само за бъдещето на кохезионната политика, но и за цялостното 

сближаване в европейското общество. 

Постигането на конкретни резултати и осигуряването на европейска добавена 

стойност са от ключово значение за европейския проект и реализацията му чрез 

бюджета на ЕС. Едновременно с това те са и характерни черти на политиката на 

сближаване, водеща до осезаеми резултати за всички региони на ЕС, поради което 

бъдещето на тази политика е важен приоритет за Българското председателство.  
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Сред основните приоритети на Българското председателство е продължаването на дебата 

за новата Многогодишна финансова рамка (МФР) след 2020 г. с цел подпомагане на по-

бързия и ефективен преговорен процес. Ще се работи за продължаване на 

целенасочената помощ на ЕС за създаване на устойчиви работни места, 

икономически растеж и социално сближаване чрез запазване на ролята на 

Кохезионната политика и Общата селскостопанска политика на ЕС. Ще бъдат 

подкрепени и усилията за спазване на принципите за добро финансово управление и 

бюджетна дисциплина, както и постигане на конкретни резултати. 

Многогодишна финансова рамка след 2020 г. 

Отдавайки голямо значение на въпроса за стабилните финанси на ЕС, Българското 

председателство ще стартира инициативи за продължаване на дебата за следващата 

Многогодишна финансова рамка. 

Ще се постави темата за бъдещото използване на финансовите инструменти във фокуса 

на дебата за растежа и конкурентоспособността на европейската икономика. Ще се 

работи за успешното прилагане на бъдещите финансови инструменти и за създаването на 

рамка, базирана на научените уроци и насочена към по-ефективно и гъвкаво управление.  

Инвестициите в икономически растеж и работни места ще продължат да бъдат актуален 

приоритет. С цел да се гарантира изпълнението им и при отчитане на тенденциите за 

бюджетни ограничения и възникващи нови предизвикателства от решаващо значение е 

да се използва пълният потенциал на всички програми и инструменти. Европейският 

съюз има нужда от силни и адекватно финансирани общностни политики, чиито 

инструменти се допълват, а не се конкурират. 

Кохезионната политика след 2020 г. 

Българското председателство ще положи усилия за открит дебат за бъдещето на 

Кохезионната политика и нейната роля за реализацията на приоритетите на ЕС след 2020 

г., като ще работи за запазване на ключовата й роля в бюджета на ЕС след 2020 г. 

като основна политика за дългосрочни инвестиции в растеж, заетост и балансирано 

териториално развитие на Съюза.  

Отчитайки широко идентифицираната от държавите членки необходимост от 

опростяване на законодателството, правилата и процедурите, България ще работи за 

оптимизиране на модела на споделено управление и ефективно прилагане на 

принципа на пропорционалност, с фокус върху резултатите.  

Българското председателство ще работи за хармонизиране на правилата на фондовете и 

инструментите на Европейския съюз и за намирането на правилен баланс между 

безвъзмездната финансова помощ и финансовите инструменти, както и между 

традиционните приоритети и новите предизвикателства.  

Бъдещето на Общата селскостопанска политика (ОСП) - опростяване и 

модернизиране 

В съвременните условия на глобализация и увеличаващо се световно население нараства 

ролята на земеделското производство и развитието на селските райони като важни 

икономически, социални и политически фактори. От ключово значение е бъдещите 

параметри на ОСП след 2020 г. да бъдат определени по начин, който да допринесе за 

подобряване на устойчивостта на земеделските стопанства и за гарантиране на стабилно 

ниво на доходите на земеделските стопани.  
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В рамките на дискусията за бъдещата ОСП Българското председателство възнамерява да 

постави акцент върху запазване на ролята на ОСП и на доказалите своята 

ефективност инструменти от настоящата структура на ОСП.  

Въпреки Брекзит и последващия негативен ефект върху бюджета на ЕС ОСП следва да 

продължи да бъде силна и адекватно финансирана общностна политика предвид 

нарастващите предизвикателства в световен мащаб, свързани с неустойчивостта на 

земеделските пазари, изменението на климата, демографските промени, 

продоволствената сигурност и ограничените природни ресурси.  

Икономически и паричен съюз 

Българското председателство ще работи за създаването на оптимални условия за висок и 

устойчив икономически растеж в ЕС чрез инициативите за укрепване на Икономическия 

и паричен съюз (ИПС). Ще се насърчават дискусиите, представени в стратегическите 

документи на ЕС, в това число в Доклада на петимата председатели, Бялата книга на 

Комисията и други, като стремежът ще е към задълбочаване на ИПС, който включва 

намаляване на рисковете в банковия сектор като част от мерките за завършване на 

Банковия съюз, както и изграждане на Съюза на капиталовите пазари. 

По време на Българското председателство усилията ще бъдат насочени към постигане на 

приемлив баланс и компромис по мерките за намаляване на рисковете в банковия сектор 

и ще бъде продължена работата по законодателното предложение за създаването на 

Европейска схема за гарантиране на депозитите като част от мерките за завършване на 

Банковия съюз. Председателството ще продължи работата по мерките за изграждането 

на Съюза на капиталовите пазари с оглед постигане на баланс между банковото и 

небанковото финансиране, укрепване на европейската финансова система, както и за 

създаването на повече възможности за финансиране на малки и средни предприятия. 

Устойчива и ориентирана към бъдещето околна среда 

Българското председателство ще работи за запазване на високите стандарти за опазване 

на околната среда и качеството на живот на населението посредством устойчив растеж и 

„зелена икономика“ с акцент върху прехода към кръгова икономика и екологичните 

иновационни инициативи, насочени към ефективното използване на ресурсите и 

намаляването на вредното въздействие върху околната среда и здравето на хората, 

включително посредством нови технологии.  

Културата като стратегически ресурс за по-доброто бъдеще на ЕС 

В условията на настоящите политически, социални и културни процеси в ЕС 

Българското председателство ще насочи усилията си към общите ценности и 

обединяващите връзки между европейските граждани. По време на Българското 

председателство културата ще се разглежда като един от основните двигатели в 

бъдещото развитие на ЕС, основано на нов прочит на неговото минало, с акцент върху 

младите хора и цифровите възможности. 

За България е от особено важно значение, че Председателството се провежда в рамките 

на Европейската година за културно наследство през 2018 година.  

Младите хора и бъдещето на Европа 

Младите хора имат основно място в дебатa за бъдещето на Европа, тъй като те са 

носители на новото и иновативното, от тях зависи бъдещата конкурентоспособност на 

нашите икономики, те ще живеят в обновения Европейския съюз.  
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Стремежът на Българското председателство е засилване на активното гражданско и 

политическо участие на младите европейци в изграждането на едно сигурно, единно и 

мирно общество чрез зачитане на европейските ценности. 

Целта ще бъде запазване нивото на европейските инвестиции в образование и научни 

изследвания, включително във връзка с осигуряване на достъп до обучение и развитие 

на умения във всяка възраст; стимулиране на цифровите, предприемаческите и 

креативните умения; осигуряване на адекватна инфраструктура за образование, 

обучение и научни изследвания. 

Ключов приоритет на Българското председателство ще бъде продължаване работата по 

пакета на Европейската комисия относно „Модернизиране на образованието – 

инициатива за младежта“ и напредък по Новата програма за умения на Европа. Ще се 

постави акцент на междинния преглед на Програмата „Еразъм +“ и улесняване на 

политическите дискусии за нейното бъдеще, в контекста на предстоящото 

предложение на Европейската комисия за новата МФР.  

Българското председателство подкрепя Европейския корпус за солидарност и 

Европейската рамка за качествено и ефективно чиракуване, тъй като именно 

младите хора са ключът към осигуряване на устойчиво развитие на всяка една държава, 

основано на ефективната връзка между образованието и пазара на труда и на ценности 

като солидарност, толерантност, сътрудничество. 

 

Европейска перспектива и свързаност на Западните Балкани 

Европейският съюз има ясен интерес от стабилност, сигурност и просперитет в 

Западните Балкани, където неговите правила и ценности се зачитат. Предоставянето на 

осезаема европейска перспектива за Западните Балкани, включително провеждане на 

диалог, основан на изпълнението на условията и на принципа на собствените 

заслуги, политическа воля и решителни реформи от страна на тези държави, е от 

ключово значение не само за региона, но и за Европейския съюз като цяло.  

В дневния ред на Европейския съвет е предвидена среща на високо равнище 

(неформална), посветена на Западните Балкани, на 17 май 2018 г. в град София. През 

февруари 2018 г. Европейската комисия (ЕК) ще публикува стратегия, обявена от 

председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер като „Стратегия за успешно присъединяване към 

ЕС на Сърбия и Черна гора като водещи кандидатки от Западните Балкани“. 

Ключов приоритет на Българското председателство ще бъде политиката на 

разширяване на Европейския съюз, която продължава да бъде най-ефективният 

инструмент за гарантиране на мир, стабилност и просперитет в Западните Балкани. 

Амбицията на Българското председателство е да бъде Балканско председателство. 

Българското председателство придава особена важност на задълбочаването на 

регионалното сътрудничество и на развитието на добросъседски отношения. От 

особено значение е темата за свързаността на Западните Балкани, т.нар. дневен ред за 

свързаност (транспортна, комуникационна, енергийна, образователна, цифрова), с 

разбирането, че целта му е подобряване на връзките именно с Единния пазар на ЕС. 

Поетапното възприемане на правилата за роуминг на Европейския съюз и от страните от 

Западните Балкани при постепенно намаляване на таксите и увеличаване на 

възможностите за широколентов интернет достъп е важна инициатива за цифрова 

свързаност. 
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Сигурност и стабилност в силна и единна Европа 

Република България като председател на Съвета на Европейския съюз ще работи за 

изграждане и прилагане на ефективни механизми за повишаване сигурността на 

гражданите на ЕС, укрепване на контрола по границите и по-ефективно 

управление на миграционните процеси. 

Съвременната среда на сигурност се характеризира със сложен набор от 

взаимносвързани заплахи – асиметрични, хибридни, вътрешни и външни, наред с 

рисковете, съдържащи нови елементи – икономически, финансови, енергийни, 

екологични, обществени и правни. 

В цялостния контекст на борбата с тероризма Българското председателство ще насърчава 

използването на всички възможности за подобряване на взаимодействието между 

правоприлагащите органи и службите за сигурност, както и обмена на информация с 

европейските агенции. 

Необходими са задълбочени дискусии във връзка с проверките за сигурност по 

границите и във вътрешността на Съюза. 

Българското председателство ще работи за възстановяването на нормалното 

функциониране на Шенгенското пространство. 

По линия на мерките за укрепване на етническата и религиозната толерантност и за 

борба с проявите на антисемитизъм акцент ще се постави върху свободата на словото и 

изразяването, свободата на религията и вероизповеданията и антисемитизма.  

Ще се подкрепят действия за подобряване на устойчивостта и за поддържане на високи 

стандарти в областта на киберсигурността в ЕС, като се отчита необходимостта да се 

укрепи доверието на европейските граждани и предприятия в цифровото пространство и 

в света на цифровите технологии предвид уязвимостта от киберзаплахи на свързаните 

с интернет икономика и общество особено когато мащабните кибератаки са все по-

често явление. 

Миграция  

Постигането на устойчива система за управление на миграцията и повишаването на 

ефективността на политиката за връщане ще бъдат основен приоритет, за реализирането 

на който ще се работи чрез засилване на диалога с трети страни. 

От първостепенна важност ще бъдат и постигането на напредък по реформата на Общата 

европейска система за убежище, основана на принципите на отговорност и истинска 

солидарност, и продължаването на дискусията по актовете – част от правната рамка на 

тази система. 

Ефективно, бързо и справедливо правосъдие 

По време на Българското председателство приоритетите в областта на правосъдието ще 

бъдат насочени към осигуряване на бързо и ефективно правосъдие, включително с 

помощта на електронни средства, подобряване на бизнес средата и гарантиране на 

правата по семейни дела. 

За осигуряването на ефективно наказателно преследване на измамите и на другите 

престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС, Българското председателство ще 

работи приоритетно за институционализирането и стартирането на работата на 

Службата на Европейския прокурор.  
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Също така ще се стреми към провеждане на интензивни дискусии за подготовка на 

новата Стратегия на ЕС за електронно правосъдие 2019-2023 г., както и по темата 

за електронните доказателства. Тази тема е тясно свързана с повишаване на 

ефективността на органите на съдебната власт, както и с подобряване на съдебното 

сътрудничество между държавите членки.  

В областта на семейното право Българското председателство ще работи приоритетно за 

приемането на преработен текст на Регламента относно компетентността, признаването 

и изпълнението на решения по брачни въпроси, свързани с родителската отговорност и с 

международното отвличане на деца (Брюксел ІІ а), отчитайки обстоятелството, че 

предложението засяга голям кръг граждани в държавите членки и се отнася до особено 

чувствителни аспекти на техния живот. 

Енергетика  

Стремежът на Българското председателство е създаване на стабилен Енергиен съюз и 

увеличаване потенциала на регионалното сътрудничество чрез насърчаване 

изграждането на липсващата инфраструктура с оглед преустановяване изолацията на 

част от държавите членки от европейските газопреносни и електропреносни мрежи.  

Осигуряването на сигурността на газовите доставки посредством диверсификация на 

източниците и маршрутите, защита на енергийната критична инфраструктура, както и 

дейности, свързани с повишаване на енергийната ефективност като принос за 

намаляване на енергийното потребление, са сред ключовите въпроси, по които 

Българското председателство ще работи за намиране на устойчиви решения. 

ЕС като силен глобален участник на международната сцена 

По отношение на Общата външна политика и политика за сигурност (ОВППС) на 

ЕС, включително нейния инструмент - Общата политика за сигурност и отбрана 

(ОПСО), основна цел ще бъде утвърждаването на ролята на ЕС като силен глобален 

участник на международната сцена. 

Съвместно с Европейската служба за външна дейност, Председателството ще работи за 

пълното прилагане на всички инициативи, произтичащи от Глобалната стратегия на 

ЕС, задълбочаване на сътрудничеството ЕС-НАТО и засилване на сигурността на 

Западните Балкани чрез укрепване на капацитета на страните от този регион за 

самостоятелно справяне с предизвикателствата пред сигурността. 

Българското председателство ще има активна роля в практическото прилагане на 

Постоянното структурирано сътрудничество за укрепване на европейската сигурност и 

отбрана. 

По време на Българското председателство на Съвета на ЕС ще се продължи работата за 

приемане на Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на 

Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната. Целта е да се 

стимулира европейското производство на високотехнологични отбранителни продукти, 

разходите за които да бъдат поети от Европейския фонд за отбрана съвместно с 

държавите - членки на ЕС. 

Устойчив интегриран подход за Дунавския и Черноморския регион 

Водено от разбирането, че ЕС следва да се възползва пълноценно от потенциала на 

съществуващите макрорегионални стратегии, когато това е целесъобразно, Българското 

председателство ще работи за засилването на видимостта на Дунавския и Черноморския 
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регион, включително чрез повишаване на свързаността помежду им на основата на 

потенциала на двата региона. 

 

Цифрова икономика и умения на бъдещето 

Конкурентоспособност  

Българското председателство ще насърчава среда на конкурентоспособност, която е 

важна за икономическия просперитет на гражданите на Европейския съюз. 

Ще се работи за премахване на правните пречки за осъществяване на трансгранична 

търговия и за постигането на реален напредък за справяне със съществуващите 

регулаторни бариери, които възпрепятстват установяването и трансграничното 

предоставяне на стоки и услуги в рамките на ЕС. Българското председателство ще 

насърчава намаляването на необоснованите и непропорционалните изисквания към 

бизнеса в сферата на услугите чрез прилагане на по-усъвършенстван механизъм за 

уведомяване и проверка за съответствие с европейските изисквания и за създаване на 

съответните инструменти в подкрепа на бизнеса и гражданите за справяне с 

необходимите административни формалности, улеснен достъп до информация и 

онлайн процедури.  

Българското председателство ще насочи усилия към: 

- ускоряване на процеса на доизграждане на конкурентен и справедлив Цифров 

единен пазар; подпомагане на свързаността в рамките на ЕС; актуализиране на 

регулаторната рамка за телекомуникациите; усилване на доверието и 

сигурността на личните данни в цифровото пространство и развитието на 

европейска икономика, базирана на данни; 

- развиване на интермодалните превози, засилване на конкурентоспособността и 

устойчивостта на въздушния транспорт на ЕС; 

- търсене на баланс и намиране на компромисни решения за постигане на положителни 

резултати по законодателните предложения от т.нар. „Автомобилен пакет“, които да 

отчитат националните специфики на транспортния сектор във всяка държава членка;  

- справедливо и ефикасно данъчно облагане на корпоративните печалби и 

предотвратяване на възможностите за укриване и невнасяне на данъци и за 

отклонение от данъчно облагане при засилено административно сътрудничество и 

ефективен обмен на информация между държавите членки; 

- създаване на условия аудиовизуалното производство и защитата на авторските 

права да се утвърдят като фактори за икономически растеж, иновации, укрепване на 

правната защита за творци и правоносители. 

По отношение на външното измерение на конкурентоспособността България ще 

работи за утвърждаването на международната търговия като средство за поддържане на 

висок жизнен стандарт на гражданите на ЕС и за продължаване ангажираността на ЕС за 

прогресивна и амбициозна програма в областта на търговията и инвестициите, 

стимулираща приобщаващия растеж и устойчивото развитие. 

Цифров единен пазар 

Българското председателство ще постави акцент върху Цифровия единен пазар като 

източник на растеж и конкурентоспособност с цел постигане на по-висок дял на 
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потребителите, използващи онлайн услуги, и бързото навлизане на информационните 

и комуникационните технологии във всички сектори на икономиката. 

Справянето с предизвикателствата в тази област е свързано със създаването на ясна и 

опростена правна среда, която да позволи на потребителите да се включват пълноценно в 

Цифровия единен пазар и да използват ефективно възможностите на онлайн 

пространството независимо от това, къде се намират в рамките на ЕС.  

За завършването на Цифровия единен пазар в Европа несъмнено има голяма 

необходимост и от инвестиции в научни изследвания и иновации, като например 

изчисления „в облак“ и големи информационни масиви, изкуствен интелект, използване 

в максимална степен на данни и на научна информация. България ще се фокусира в 

стратегически области, където максимално може да се използва потенциалът на 

електронната научноизследователска инфраструктура, на широк и свободен достъп до 

публикации и данни, включително чрез Европейския облак за отворена наука, както и на 

инициативи за високопроизводителните изчисления, като EuroHPC. 

За задълбочаване на интеграцията в сектора на услугите и за опростяване на 

регулаторната рамка в подкрепа на бизнеса ще продължи работата по законодателните 

предложения от Пакета за услуги и по очакваното ново предложение за отношения 

между онлайн платформите и бизнеса.  

Развиването на конкурентоспособен Цифров единен пазар с високо ниво на защита на 

потребителите чрез насърчаване на трансграничната електронна търговия на стоки и 

предоставянето на цифрово съдържание и на цифрови услуги са част от задачите на 

Българското председателство. 

Също така ще се търсят балансирани и компромисни решения по отношение на 

Регулаторната рамка в областта на телекомуникациите, като се отчитат интересите на 

всички заинтересовани страни. 

Българското председателство ще се стреми към намирането на решения, гарантиращи 

защита на правото на личен живот на гражданите, на личните данни и на 

поверителността на съобщенията по такъв начин, че да се позволи развитието на 

цифровите иновации. 

Насърчаване на предприемачеството и социалните иновации 

Българското председателство ще работи за насърчаване на предприемачеството, 

основано на цифрови технологии и иновации, което има водеща роля за 

икономическото и социалното развитие на ЕС. Това включва: напредък по прилагането 

на Инициативата за стартиращи и разрастващи се предприятия; развитие на 

алтернативни източници на финансиране и подобряване на бизнес средата за малките 

и средните предприятия при спазване на принципа „мисли първо за малките“; 

стимулиране на социалните иновации в икономиката, образованието, 

здравеопазването, информационните и комуникационните технологии с акцент върху 

младите хора, предприемаческата екосистема и развитието на умения и компетенции 

за ХХІ век. 

По време на Българското председателство ще се насърчи дискусията относно изграждане 

на капацитет на следващо поколение изследователи и иноватори и инвестиране в 

умения, необходими за разработване и използване на нови технологии, системи, 

платформи и услуги за анализ на големи данни. В този диалог ще бъде съобразена в 

максимална степен необходимостта от насочени схеми и на регионално равнище с цел 
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осигуряване на максимално въздействие на инвестициите и приобщаване на периферни 

населени места. 

В допълнение, ще се работи активно за модернизация на европейските образователни 

системи и учебни програми чрез насърчаване на разпространението на общите 

европейски ценности, на социалното приобщаване чрез формално и неформално 

учене, за утвърждаване ролята на учителите като ключови участници в образователния 

процес и фактор за повишаване качеството и ефективността на образованието, за  

обновяване на Европейската рамка за ключовите компетентности и широко въвеждане 

на информационните и комуникационните технологии на всички нива на 

образователната система, насърчаване на базовите компетентности, включително на 

математическите и природотехническите науки, като основен фактор за повишаване 

качеството на образователната система. 

Бъдещето на труда в цифрова и по-справедлива Европа 

Ползите от свободното движение на работници за безпроблемното функциониране 

на Единния пазар и за развитието и конкурентоспособността на европейската 

икономика са безспорни. Европейските граждани следва да могат да се възползват в 

максимална степен от възможностите за работа в рамките на Единния пазар.  

Българското председателство ще работи за: 

- популяризиране на концепцията за ранно детско развитие и за инвестиране в 

образованието и грижите в ранна детска възраст;  

- по-добра среда за развитие на социалната икономика с акцент върху 

социалните иновации; 

- равни възможности и недопускане на дискриминация с фокус върху 

равнопоставеността на жените и мъжете и ролята на „жените в дигиталния 

свят“; 

- пълноправно участие на хората с увреждания в обществото; 

- активни политики за борба с бедността и социалното изключване; 

- облекчаване на свободното движение на работници и предоставянето на услуги в 

ЕС чрез ревизиране на регламентите за координация на системите за 

социална сигурност и подобряване на действащите правила за 

командироване на работниците в рамките на предоставянето на услуги; 

- отчитане ролята на законната миграция за развитието на европейската 

икономика и регламентиране на условията за влизане и пребиваване на граждани 

на трети страни за целите на трудовата заетост, изискваща висока степен на 

умения (Директива за Синята карта);  

- защита на здравето и подобряване на здравните показатели на гражданите на ЕС 

чрез осигуряване на достъп до ефективни лекарствени продукти на достъпни 

цени и стимулиране на здравословното хранене при децата; насърчаване на 

физическата активност; осигуряване на по-здравословни и безопасни условия на 

труд. 

Българското председателство вижда „Бъдещето на труда“ в идентифицирането на 

точните умения за новите работни места и по-доброто планиране и обвързване на 

политиките в областта на образованието, обучението и заетостта, с акцент върху 

младежката заетост и уменията и компетенциите, необходими за XXI век. 



 
 

14 
 

ПРИОРИТЕТИ НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО В РАМКИТЕ НА 

ФОРМАТИТЕ НА СЪВЕТА НА ЕС 

СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ“ 

 

Българското председателство ще подпомага работата на Европейския съвет, така че да 

се постигне необходимият баланс и консенсус по основни за Европейския съюз 

въпроси. Западните Балкани са централен стратегически приоритет на Българското 

председателство и затова то ще продължи да насърчава европейската им перспектива, 

включително чрез укрепване на сигурността, стабилността, устоите на демокрацията и 

върховенството на закона. Като председател на Съвета на ЕС България ще работи за 

динамичен, ефективен и прозрачен диалог по Многогодишната финансова рамка на 

ЕС след 2020 г. като определящ фактор в бъдещето развитие на Съюза. Българското 

председателство ще се стреми да способства за честен и открит политически дебат 

относно решаващия принос на Кохезионната политика за икономическото развитие и 

конкурентоспособност на ЕС и за запазване на ключовата й роля в рамките на бюджета 

на Съюза след 2020 г.  

 
 Дебатът за Бъдещето на Европа, както и темите от Програмата на лидерите, 

приета на 20 октомври 2017 г., практически ще съпътстват всяка отделна среща на 

държавните и правителствените ръководители на ЕС в опит за постигане на 

видими резултати, от значение за всекидневния живот на гражданите на Съюза, и 

за очертаване на нова визия за бъдещето на Европейския съюз.  

 Бъдещето на Западните Балкани е в Европейския съюз. Основният стремеж на 

България като Председателство ще бъде да подпомогне придвижването на 

всички страни от региона напред по техния европейски път, като се отчита 

факта, че този процес е основан на принципа на индивидуалните заслуги, на 

изпълнението на установените критерии и прилагането на необходимите 

реформи. Ще бъде насърчавано реализирането на амбициозни реформи и ще се 

положат усилия от европейска страна за създаване на политическа среда, 

благоприятстваща реализирането на стратегическите цели за изграждане на 

стабилен и проспериращ регион, подчинен на европейските правила и 

ценности. Българското председателство има ангажимент да разработи 

Заключения на Съвета на ЕС на база на Пакет „Разширяване“, който се очаква 

да бъде публикуван през април 2018 г. 

 През март 2018 г. Българското председателство ще организира конференция по 

основните теми, свързани с бъдещата Многогодишна финансова рамка на ЕС, с 

цел подпомагане на по-бърз и ефективен преговорен процес. Очаква се 

Европейската комисия да публикува предложението си за следващата МФР през 

май 2018 г. и Българското председателство ще проведе заседания на Съвета и 

работните му органи, на които ЕК да представи предложението си и да се проведе 

първоначален обмен на мнения от държавите членки по досието. 

 Българското председателство поставя акцент върху по-нататъшното развитие на 

демократичната легитимност на ниво ЕС и засилването на 
междуинституционалното сътрудничество. Във връзка с това 

Председателството ще работи усилено за приемане на изменението на Регламента 
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за европейските политически партии и Европейските политически фондации, 

приемането на новия Регламент за Европейската гражданска инициатива, както и 

за сключването на Междуинституционално споразумение (МИС) за Регистъра за 

прозрачност. Председателството се ангажира с изпълнението на задълженията, 

произтичащи от МИС за по-добро законотворчество.  

 Съвет „Общи въпроси“ (Кохезия) ще обсъди бъдещето на Кохезионната политика. 

Постигането на повече резултати и европейска добавена стойност са сред 

ключовите елементи на европейския проект, основен инструмент за които е 

бюджетът на ЕС. С това се свързват и мерките в областта на Кохезионната 

политика, която носи видими резултати и ползи за всички региони на ЕС. 

Председателството ще търси консенсус между държавите членки по отношение 

на елементите на опростяване на Кохезионната политика, ролята и мястото на 

финансовите инструменти в бъдещата Кохезионна политика, изместване на 

фокуса на политиката и Европейските структурни и инвестиционни фондове от 

съответствие и контрол в посока изпълнение и резултати. Ще бъде прегледано и 

реализирането на предложените от Комисията мерки за засилване на видимостта 

на политиката и подобряване на комуникацията с европейските граждани. На 8 

юни 2018 г. е планирана конференция на високо ниво, посветена на Кохезионната 

политика след 2020 г. 

 

 

 Българското председателство активно ще подкрепя изпълнението на решенията на 

Европейския съвет (член 50 от Договора за Европейския съюз) от декември 2017 

г. Председателството ще изпълнява оптимално функциите си в рамките на Съвет 

„Общи въпроси“ (член 50), за да гарантира, че преговорите за оттеглянето на 

Обединеното кралство от ЕС (Брекзит) се провеждат в съответствие с насоките 

и директивите за преговорния процес. Основен приоритет е запазването на 

единството на 27-те държави членки.  
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СЪВЕТ „ВЪНШНИ РАБОТИ“ 

 

  

 

България ще подкрепя активно Върховния представител на ЕС по външна политика и 

политика за сигурност - председател на Съвет „Външни работи“ във всички негови 

формати освен във формат „Търговия“, отдавайки важно значение на поддържането и 

засилването на консенсуса в рамките на Общата външна политика и политика за 

сигурност, включително в нейния инструмент - Общата политика за сигурност и 

отбрана. Акцент в приоритетите на България ще бъдат прилагането на Глобалната 

стратегия на ЕС, Западните Балкани и насърчаването на тяхната европейска 

перспектива, засилването на Европейската политика за съседство и справянето с 

предизвикателствата на миграцията. Приоритет на България ще бъде и прилагането на 

Дневен ред 2030 в съответствие с новия Европейски консенсус за развитие.  

 

 

 

Външна политика  

 България ще подкрепя прилагането на Глобалната стратегия за външна 

политика и политика на сигурност на Европейския съюз под ръководството 

на Върховния представител. Петте приоритетни области на Глобалната стратегия 

са от еднаква значимост за постигането на нейните цели. 

 Бъдещето на Западните Балкани е в европейският им път и Българското 

председателство ще работи усилено за напредък в тази насока на всички страни в 

региона, съобразно собствените им заслуги и напредъка им при изпълнението на 

необходимите реформи. Ще се окуражават тези реформи и стремежът ще бъде да 

се осигури необходимата политическа обстановка и условия за осъществяването 

на стратегическата цел за изграждане на стабилен и проспериращ регион, основан 

на европейските правила и ценности. Развиването на добросъседски отношения и 

всеобхватно регионално сътрудничество са ключови предпоставки за 

подсилването на устойчивостта и консолидирането на европейската перспектива 

на страните от Западните Балкани. Ще се работи за продължаване на диалога и 

сътрудничеството с Турция. 

 Един от основните приоритети на Българското председателство е държавите от 

Европейското съседство да бъдат демократични, стабилни, проспериращи и 

устойчиви. Обхватът и дълбочината на продължаващото сътрудничество по линия 

на Източното партньорство ще бъдат определяни от амбициите и нуждите на ЕС 

и държавите партньори, както и от темпото и качеството на провежданите от тях 

реформи. Ще бъде обърнато внимание на текущата дейност по укрепване на 

устойчивостта чрез подкрепа на проекти за свързаност, икономическо развитие и 

търговия, контакти между хората и всеобхватно сътрудничество в областта на 
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образованието и научните изследвания. Ще продължи работата по прилагане на 

постигнатите резултати от петата Среща на върха на Източното партньорство и 

одобрения документ „20 конкретни резултати за 2020 г.“, който представлява 

работен инструмент за задълбочаване на сътрудничество между ЕС и държавите 

партньори. Многостранното сътрудничество в рамките на Източното 

партньорство ще допринесе за постигане на определените конкретни резултати, 

като осигури споделена собственост и съвместни ангажименти от ЕС и държавите 

от Източното партньорство. По отношение на Южното съседство приоритет ще 

бъде продължаването на усилията на ЕС за постигане на дългосрочна стабилност. 

Председателството ще работи в подкрепа на усилията на Върховния представител 

в търсенето на мирно решение на конфликта в Сирия, подновяване на 

преговорите в Женева под егидата на ООН и облекчаване на положението на 

нуждаещите се граждани на Сирия в съответствие със Стратегията на ЕС за 

Сирия. Председателството ще подкрепи усилията за възстановяване и помирение 

в Ирак, както и за намиране на политическо решение на кризата в Либия въз 

основа на плана на Специалния пратеник на ООН. Ще се работи в подкрепа на 

усилията на ЕС за постигане на напредък по Близкоизточния мирен процес за 

намиране на трайно решение на основата на принципа за съществуването на две 

държави.  

 Българското председателство ще работи за засилване на видимостта на 

Дунавския и на Черноморския регион, включително чрез повишаване на 

тяхната взаимосвързаност при пълноценно използване на потенциала и 

инструментариума на макрорегионалните стратегии на ЕС. Важни приоритети са 

укрепването на сигурността и подобряването на свързаността по отношение на 

транспорта, комуникациите и дигиталната инфраструктура.  

 Конструктивната ангажираност и укрепването на отношенията на ЕС с ключови 

стратегически съюзници и трансатлантически партньори - САЩ и Канада, остава 

незаменима. Защитата на общите ни интереси в областта на сигурността и 

отбраната, борбата с тероризма и търговските и икономическите въпроси може да 

бъде постигната най-добре посредством съвместна работа. 

 Председателството ще подкрепя работата на Върховния представител за 

укрепване на връзките с ключови партньори в района на Азия и Тихия океан, 

включително чрез разширяване обхвата на мрежата на споразуменията за 

свободна търговия (ССТ) и споразуменията за политическо сътрудничество 

(СПС) и адресирането на съвместни предизвикателства, свързани със сигурността, 

възстановяването и развитието. 

 Сред приоритетите в рамките на външните аспекти на миграцията е Рамката за 

партньорство и географски балансираното й прилагане. Ще бъде следено както 

Централното, така и Източното Средиземноморие. Ще бъде подкрепено пълното 

изпълнение на Съвместното изявление ЕС-Турция от 18 март 2016 г. Ще се 

обърне внимание на задълбочаването на сътрудничеството по въпросите на 

миграцията с ключови държави на произход и транзит в Азия. Водено от 

разбирането, че са нужни последователни усилия по петте стълба от 

Съвместния план за действие от Валета, Председателството ще обърне 

нужното внимание на предстоящия преглед на прилагането му. Признаваме 

значението на насърчаването на законови пътища и адресирането на 

първопричините за миграцията в дългосрочен план, но в същото време ще се 

постараем да увеличим усилията за укрепване на външната граница на ЕС и да 
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засилим ефективното връщане на нелегални мигранти като ключов елемент от 

политиката за управление на миграцията. 

 Българското председателство ще продължи работата в подкрепа на прилагането 

на Заключенията на Съвета относно външната дейност на ЕС в областта на 

борбата с тероризма от 19 юни 2017 г. Считаме, че ЕС следва да се стреми да 

бъде повече проактивен и по-малко реактивен спрямо терористичните заплахи. 

Отдаваме важно значение на инициативите, свързани с младежта. От ключово 

значение е и поставянето на антитерористичен акцент в рамките на 

сътрудничеството с непосредственото съседство на ЕС, включително с региона на 

Западните Балкани и Турция.  

 

 

 

Отбрана  

 Българското председателство ще продължи да подкрепя усилията на Върховния 

представител, произтичащи от Плана за изпълнение в областта на сигурността и 

отбраната и от Заключенията на Съвета от ноември 2016 г., с по-голям фокус 

върху развитието на граждански капацитет, изграждането на капацитет в 

подкрепа на сигурността и развитието и други текущи инициативи. Усилията за 

задълбочаване на сътрудничеството ЕС-НАТО в областите, очертани в 

Съвместната декларация от 2016 г., ще бъдат с осезаема добавена стойност за 

сигурността на Европа, особено що се отнася до борбата с тероризма, 

ситуационната осведоменост и изграждането на капацитет на страни партньори. 

Ще бъде продължена активната работа с цел максимален напредък по 

предложението за създаване на Европейска програма за промишлено развитие в 

областта на отбраната. Председателството ще подкрепя усилията на държавите 

членки и на институциите за развитието на функциониращо, приобщаващо и 

амбициозно Постояннот структурирано сътрудничество. 

 

 

 

Развитие 

 Основен приоритет на Българското председателство ще бъде прилагането на 

Дневен ред 2030 в съответствие с новия Европейски консенсус за развитие. 

Основната цел ще бъдат интегрирането на целите за устойчиво развитие в 

съответните политики на ЕС и постигането на реалистични цели на основата на 

прозрачност, отчетност и диалог с гражданите.  

 Връзката между миграцията и развитието ще продължи да бъде приоритет за 

председателството. Ще продължим целите на Консенсуса в областта на 

миграцията, в това число адресирането на първопричините за миграцията.  

 Ще продължи работата по подновяването на партньорствата със страните от 

Африка, Карибите и Тихоокеанското крайбрежие в стремеж за повдигането на 
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сътрудничеството на по-високо ниво в рамките на променящата се международна 

среда. Споразумението от Котону изтича през 2020 г. и Българското 

председателство ще бъде ангажирано в работата по постигане на обща позиция в 

рамките на Съвета по проекта на нов преговорен мандат на ЕС.  

 Ще бъде продължена работата на предишното председателство по досието 

относно „Дигитализация за развитие“ (D4D).  

 Българското председателство отдава особена важност на засилването на 

устойчивостта на кризи като ключов елемент от Глобалната стратегия на ЕС. То 

ще работи за по-нататъшно привеждане в действие на връзката между 

хуманитарна помощ и развитие, най-вече за съседните на ЕС страни.  

 Българското председателство ще се фокусира върху координирано прилагане на 

Европейския консенсус относно хуманитарната помощ и мониторинга и 

намирането на ефективен колективен отговор на назряващи, текущи и 

продължаващи кризи със специален акцент върху забравените кризи. В 

продължение на Световната хуманитарна среща на върха Българското 

председателство ще насърчава ефективно използване на помощта и иновативни 

решения.  

 

 

Търговия 

 Ще се работи за утвърждаването на многостранната търговска система и за 

укрепването на доверието в Световната търговска организация. 

Председателството ще подкрепи реформата на международната система за 

разрешаване на инвестиционни спорове и преговорите по Многостранния 

инвестиционен съд. 

 Ще бъдат продължени усилията на ЕС за сключване на споразумения за свободна 

търговия с приоритетни трети страни и региони. Постигането на амбициозни, 

балансирани и взаимноизгодни търговски споразумения е средство за поддържане 

на висок жизнен стандарт на гражданите на ЕС. Председателството ще се стреми 

към осигуряване на равни условия за икономическите оператори с фокус върху 

съвместими с правилата на Световната търговска организация инструменти за 

справяне с нелоялните търговски практики и с пазарните изкривявания. 

 Ще се работи за максимален напредък по ключовите досиета в тази сфера, които 

са защитата срещу дъмпингов и субсидиран внос от страни, които не са 

членки на ЕС, скрийнинг на преки чуждестранни инвестиции в ЕС и достъпа 

на стоки и услуги от трети държави до вътрешния пазар на обществени поръчки 

на Съюза и достъпа на съюзни стоки и услуги до пазарите на обществени поръчки 

на трети държави. 
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СЪВЕТ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ  

 

Изграждането на финансовия съюз в рамките на завършването на Икономическия и 

паричен съюз на ЕС е един от основните приоритети на Българското председателство. 

Сферата на финансовите услуги и финансовите пазари се утвърди като една от 

ключовите области, в които Европейският съюз фокусира своите усилия с цел 

финансиране на реалната икономика, постигане на икономически растеж, подобряване 

на конкурентоспособността в ЕС и създаване на нови работни места. Българското 

председателство ще насочи своите усилия към завършването на Банковия съюз с 

фокус върху намаляване на рисковете в банковия сектор, както и към изграждането 

на Съюз на капиталовите пазари.  

Друг основен приоритет на Българското председателство ще бъдат насърчаването на 

инвестициите, осигуряването на устойчив икономически растеж и гарантирането на 

лоялна конкуренция в рамките на Единния пазар чрез справедливо и ефикасно данъчно 

облагане на корпоративните печалби, генерирани в ЕС, и предотвратяване на 

възможностите за агресивно данъчно планиране при увеличаване на прозрачността 

свързана с данъците. 

 

 

 Основен акцент ще бъдат намаляването на рисковете в банковия сектор и 

завършването на Банковия съюз. Българското председателство ще се стреми да 

намери приемлив баланс и компромис по пакета от законодателни предложения за 

намаляване на рисковете в банковия сектор, както и да постигне напредък по 

предложението относно създаването на Европейска схема за гарантиране на 

депозитите (ЕСГД). Ще стартира работа и по останалите мерки за завършване на 

Банковия съюз, очертани в Съобщението на Европейската комисия от 11 

октомври 2017 г. 

 Българското председателство ще продължи да работи за изграждането на Съюза 

на капиталовите пазари, дискусиите по законодателните предложения за 

облекчаване на задълженията за клиринг и докладване на деривати, за 

изграждането на рамката за възстановяване и преструктуриране на централните 

контрагенти и прегледа на надзора върху тях, както и по изискванията относно 

централните контрагенти от трети държави.  

 България ще продължи работата и по законодателното предложение за създаване 

на паневропейски пенсионен продукт с цел постигане на максимален напредък по 

досието. 

 България ще стартира дискусиите по същество по прегледа на Европейската 

система за финансов надзор и по предложението за въвеждане на нов 

пруденциален режим за инвестиционните посредници. 

 Българското председателство ще насърчава провеждането на дебати по темата за 

задълбочаването на Икономическия и паричен съюз, включително във връзка 

с пакетното предложение на Европейската комисия от 6 декември 2017 г. 

България ще подкрепя провеждането на открити и прозрачни дискусии по 
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въпросите за структурата на Икономическия и паричен съюз. Председателството 

ще организира процеса на работа, съобразявайки се с получените насоки по време 

на срещата на върха на 14 и 15 декември 2017 г. Българското председателство ще 

се стреми да осигури гладкото протичане на цикъла за координация на 

икономическите политики за 2018 г. – Европейския семестър. Съветът ще 

приеме заключения по Годишния обзор на растежа, по Доклада за ранно 

предупреждение и ще одобри препоръката за икономическата политика на 

еврозоната. Българското председателство предвижда и провеждането на 

тематичен дебат между финансовите министри през март с фокус върху 

изпълнението на препоръките за 2017 г. Процесът ще завърши с одобряването 

през юни от Съвета и от Европейския съвет на пакета от специфични препоръки 

по страни за 2018-2019 г., като по този начин ще се насърчат изпълнението на 

структурните реформи и инвестициите в ЕС. 

 В областта на данъчната политика при прякото облагане Българското 

председателство ще се стреми към постигането на общ подход по предложението 

за задължителния автоматичен обмен на информация, свързана с подлежащите на 

оповестяване трансгранични договорености, в областта на данъчното облагане, 

както и към напредък в работата по проекта на директива относно общата основа 

за облагане с корпоративен данък. Отдавайки приоритет на темата за данъчното 

облагане на цифровата икономика Българското председателство ще фокусира 

усилията си върху постигането на съществен напредък на техническо ниво с цел 

намиране на политическа подкрепа по предложението на ЕК, което се очаква да 

бъде представено в началото на 2018 г.  

 При косвеното облагане - Българското председателство ще положи усилия за 

постигане на съществен напредък по първата стъпка от въвеждането на 

окончателната система на данък върху добавената стойност (ДДС), както и по 

предложението за укрепване на административното сътрудничество за 

противодействие на измамите с ДДС. В подкрепа на малките и средни 

предприятия (МСП) ще стартира и ще се потърси напредък на техническо ниво по 

предложението на ЕК за малките и средни предприятия.  
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СЪВЕТ ПО ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ  

 

Република България като председател на Съвета на Европейския съюз ще работи за 

изграждане и прилагане на ефективни механизми за повишаване сигурността на 

гражданите на ЕС, укрепване на контрола по границите и по-ефективно 

управление на миграционните процеси; ще продължи работата по отношение на 

реформата на Общата европейска система за убежище, основана на принципите на 

споделена отговорност и истинска солидарност; ще се стреми да изведе на преден план 

борбата с тероризма и с организираната престъпност чрез осигуряване на по-добро 

взаимодействие и обмен на информация и данни между компетентните органи на 

държавите членки и приемане на нова правна рамка за функционирането на Шенгенската 

информационна система. 

Приоритетите на Българското председателство в областта на правосъдието ще бъдат 

насочени към осигуряване на ефективно правосъдие, включително с помощта на 

електронни средства, гарантиране на правата по семейни дела и подобряване на 

бизнес средата. По този начин ще се подобри достъпът до правосъдие и ще се утвърди 

принципът на взаимно доверие в правните системи на държавите членки. Вярваме, че в 

интерес на Европейския съюз е Службата на европейския прокурор да започне 

оперативната работа възможно най-бързо, като провежда по-ефективно разследванията, 

свързани с престъпления срещу европейския бюджет и парите на европейските 

данъкоплатци.  

 

Вътрешни работи 

 Българското председателство ще прилага всеобхватен подход по отношение на 

управлението на миграцията. Ще се работи за тясно сътрудничество и за 

прагматичен диалог с третите страни на произход и транзит. Политиката на 

връщане е ключова и ще се използват всички възможни инструменти за 

подобряване на сътрудничеството в областта на реадмисията.  

 Като част от усилията, насочени към подобряване на управлението на 

миграционните процеси чрез оптимизиране на каналите за легална миграция, ще 

се работи за постигане на напредък по Директивата за Синята карта.  

 По отношение на реформата на Общата европейска система за убежище 

Българското председателство си поставя за цел да постигне максимален напредък, 

като финализира работата по законодателните досиета, които са на етап 

преговори с ЕП, и като постигне съгласие в Съвета по останалите досиета с цел 

стартиране на преговори с ЕП.  

 Ще се работи за модернизиране на визовата политика на ЕС чрез постигане на 

съгласие в Съвета по предложението за изменения на Визовия кодекс.  

 В областта на вътрешната сигурност усилията ще бъдат насочени към 

ефективното прилагане на актуализираната Стратегия за вътрешна сигурност 

на ЕС и трите й основни стълба: борба с организираната престъпност, с 

тероризма и с киберпрестъпността. В рамките на Българското председателство ще 

започне прилагането на новия политически цикъл за борба с тежката и с 
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организирана престъпност за периода 2018-2021 г., като стремежът ще бъде 

към осигуряване на ефективното му наблюдение и повишаване на добавената 

стойност от този ключов механизъм за противодействие на основните заплахи за 

сигурността на гражданите на ЕС.  

 Осигуряването на оперативна съвместимост на информационните системи и 

бази данни е основен приоритет на Българското председателство. Оптималното 

използване на наличната информация ще даде отговор на редица актуални 

предизвикателства, свързани с миграционния натиск, заплахата от тероризъм, 

организираната престъпност и кибератаките. В тази насока Българското 

председателство ще работи активно за създаването на нова архитектура на 

обмена на информация на ниво ЕС и за постигане на съгласие в рамките на 

Съвета по новия регламент за оперативната съвместимост.  

 Също в контекста на оперативната съвместимост ключово за Българското 

председателство ще бъде приключването на преговорите с Европейския 

парламент по законодателния пакет за реформа на Шенгенската 

информационна система .  

 Ще се работи за постигането на политическо съгласие с Европейския парламент 

по законодателните изменения, осигуряващи разширяване на мандата на 

Европейската агенция за управление на широкомащабни информационни 

системи (eu-LISA).  

 В областта на борбата с тероризма ще бъде поставен специален акцент върху 

ефективното прилагане на Директивата за резервационните данни на 

пътниците (PNR), превенцията на радикализацията и противодействието на 

феномена на чуждестранните бойци.  

 Ефективният контрол на външните граници на ЕС е от основно значение както в 

контекста на противодействието на нелегалната миграция, така и с оглед на 

превенцията на терористични атаки. Българското председателство ще работи за 

финализиране на преговорите с Европейския парламент по Регламента за 

създаване на Европейската система за разрешаване на пътуванията (ETIAS). 

Ще наблюдаваме процеса на прилагането на новосъздадената система 

„Вход/изход“. 

 Възстановяването на нормалното функциониране на Шенгенското пространство е 

сред приоритетите на Българското председателство и то ще работи за постигане 

на политическо съгласие в Съвета по измененията в Кодекса на шенгенските 

граници, с които шенгенската правна рамка ще бъде адаптирана към новите 

предизвикателства в областта на сигурността.  

 Ще се работи и за засилване на сътрудничеството със страните от Западните 

Балкани в борбата с тежката и организираната престъпност, тероризма и 

граничния контрол. 

 

Правосъдие 

 Като един от инициаторите за създаването на Службата на европейския 

прокурор (ЕРРО) Българското председателство ще работи приоритетно за 

институционализирането и функционирането й и за изграждането на отношенията 

с партньорските институции и служби, включително Евроюст, Европол, ОЛАФ, 

трети държави и международни организации.  

 Българското председателство ще се стреми към успешно провеждане на 

триалозите по актовете в областта на наказателното правосъдие, свързани с 
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борбата с изпирането на пари, взаимното признаване на решения за 

обезпечаване и конфискация, обмена на информация за съдимост на 

граждани на трети държави и с Регламента за Евроюст.  

 Ще се работи активно и за постигането на общ подход по предложението за борба 

с измамите и подправянето на безналични средства за плащане.  

 Като се даде приоритет на темата за електронното правосъдие, ще се инициира 

провеждането на структуриран дебат по очакваното предложение на Комисията 

относно трансграничния достъп до електронни доказателства.  

 Важно значение ще се отдаде и на развитието и поддръжката на електронната 

платформа E-Codex като общ механизъм за стандартизиран защитен 

трансграничен обмен на информация в съдебните производства между държавите 

членки.  

 Ще се работи за сближаване на позициите на държавите членки по разрешаването 

на ключовите въпроси в проекта на преработения текст на Регламента на Съвета 

относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни 

въпроси и по въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно 

международното отвличане на деца („Брюксел IIа“).  

 По отношение на договорите за предоставяне на цифрово съдържание 

Българското председателство ще се ангажира активно с провеждането на 

триалозите с ЕК и ЕП. Ще се работи на експертно ниво и по измененото 

предложение за директива за договорите за онлайн продажба на стоки. 

 България ще работи за приключване на процеса на присъединяването на ЕС към 

Истанбулската конвенция. 
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СЪВЕТ ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И 

ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ  

 

Българското председателство ще работи за надграждане на резултатите в рамките на 

дебата за Бъдещето на труда и за допълнителен напредък в търсенето на решения за 

продуктивна заетост и устойчив и балансиран икономически растеж. Ще се работи 

активно за улесняване на свободното движение на работници и предоставянето на 

услуги в ЕС, както и за насърчаване на прилагането на концепцията за инвестиции в 

ранно детско развитие и решаване на проблемите, касаещи хората с увреждания.  

В областта на заетостта и социалната политика ще бъде обърнато специално внимание на 

променящите се реалности в европейските общества – негативните демографски 

тенденции и застаряващото население, влиянието на технологиите върху пазара на 

труда, негативните ефекти от безработицата, бедността и социалното изключване. 

Необходимо е да се отчитат новите и иновативни подходи на политиката по заетостта с 

акцент върху младежта и по-добрата връзка между образованието, уменията и 

потребностите на пазара на труда. 

В областта на здравеопазването от водещо значение ще бъде темата за здравословното 

хранене при децата като ключова здравна детерминанта и предпоставка за здраво и 

трудоспособно европейско население. Ще бъдат проведени дискусии и върху нуждата от 

доказана ефективност и достъпни цени на лекарствените продукти. 

 

Заетост и социална политика 

 Ще се насочат усилия към успешното провеждане на преговори с Европейския 

парламент по директивата за командироване на работници в рамките на 

предоставянето на услуги, Европейския акт за достъпност и дискусиите по 

модернизиране на законодателството на ЕС в областта на координацията на 

системите за социална сигурност.  

 Ще се работи за създаването на по-добра среда за развитие на социалната 

икономика и социалното предприемачество като начин за по-добра 

възможност за реализация на уязвими групи на пазара на труда. 
 Ще се насочи внимание върху равенството между половете и ролята на 

„Жените в дигиталния свят“. Стремежът е към постигането на положителни 

резултати по Директивата на Европейския парламент и на Съвета относно 

равновесието между професионалния и личния живот на родителите и 

лицата, полагащи грижи.  

 Ще бъде организирана Международна конференция на високо равнище на тема 

„Бъдещето на труда“, на чиято база ще се предложат Заключения на Съвета, в 

които ще залегнат резултатите от дебата за демографските предизвикателства и 

бъдещето на труда, развиването на практически знания и умения от ранна 

възраст, точните умения за новите работни места и новите форми на 

организация на труда, условията на труд и сигурност на работното място.  
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 Приоритетни ще бъдат и преговорите по предложението за Директива относно 

защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на 

канцерогени или мутагени по време на работа. 

 Ще се работи активно за приемане на предложението за Препоръка на Съвета за 

Европейската рамка за качествено и ефективно чиракуване.  

 В рамките на Българското председателство ще се стимулира дебатът относно 

бъдещото на Европейския социален фонд и програмите, подкрепящи социална 

Европа. Ще се работи за прилагането на принципите на Европейския стълб за 

социални права. 

 

 

Здравеопазване 

 В областта на здравеопазването ще се работи за приключване на преговорите по 

предложението за изменение на Регламента за установяване на процедури на 

Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и 

ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата.  

 Ще се предложи приемането на Заключения на Съвета относно 

здравословното хранене при децата, което е ключов приоритет за 

Председателството.  

 Ще се проведе активен дебат и по темата за лекарствените продукти, като ще се 

търсят решения на проблеми, свързани с недостига на лекарствени продукти по 

икономически причини, паралелния износ и с необходимостта от осигуряване на 

доказано ефективни лекарствени продукти на достъпни цени. 
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СЪВЕТ ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 

 

Българското председателство ще продължи усилията за формулирането на общи 

дългосрочни и краткосрочни цели за развитие на европейската индустрия. Общата 

индустриална политика следва да постигне синергия между инструментите на ЕС, 

които са насочени към устойчив икономически растеж, осигуряване на заетост, достъп 

до финансиране и въвеждане на иновации в предприятията в ЕС. Европа притежава 

висок потенциал за развитие на уменията и квалификацията на работната сила, 

необходима за постигане на висока конкурентоспособност на индустрията. От важно 

значение за развитието на общата индустриална политика е ясното разбиране на 

съществуващите вериги на стойността и съществената роля на МСП в тях. Подходящата 

стратегическа рамка ще създаде условия за развитие на предприятията от индустрията, 

като обедини политики и финансови инструменти с фокус върху иновациите за 

осигуряване на работни места, подобряване на квалификацията на кадрите и по-гъвкава 

политика на ЕС, съобразена с глобалните предизвикателства. Българското 

председателство ще положи усилия за ускоряване на процеса на доизграждане на 

Цифровия единен пазар с цел повишаване на конкурентоспособността на европейската 

икономика, насърчаване на икономическия растеж и разширяване на възможностите 

пред потребителите за ефективно използване на интернет пространството. Във връзка с 

това усилията ще са насочени към постигане на максимален напредък във всички 

досиета, свързани със Стратегията за цифровия единен пазар. 

 
 Българското председателство ще постави акцент върху индустриалната 

политика и ще продължи работата на Естонското председателство, стъпвайки 

върху съобщението на ЕК „Инвестиране в интелигентна, иновационна и 

устойчива промишленост“. Ще се работи за формулиране на общи дългосрочни и 

краткосрочни цели за развитие на европейската индустрия и за приемане на 

Стратегия за обща индустриална политика на ЕС. Общата индустриална 

стратегия следва да обхваща всички аспекти, които се отнасят до индустрията на 

ЕС. Средносрочните и дългосрочните цели следва да бъдат съобразени с 

основните фактори, въздействащи върху индустриалното развитие: глобалните 

предизвикателства и възможностите, които предоставят Единния пазар и 

цифровите технологии. Предвижда се приемане на заключенията на мартенския 

Съвет по конкурентоспособност. Българското председателство ще работи 

конструктивно за постигането на значителен прогрес по две ключови за 

Стратегията за цифровия единен пазар законодателни предложения: 

директивата за авторско право в рамките на цифровия единен пазар и регламента 

за авторското право и сродните му права, приложими за определени онлайн 

предавания на излъчващите организации и за препредаването на телевизионни 

и радиопрограми. 

 Българското председателство ще започне работа на експертно ниво по пакета в 

областта на дружественото право, когато той бъде обявен от ЕК. Целта е 

улесняване употребата на цифрови технологии през целия жизнен цикъл на 

компаниите, опростяване на презграничните сливания и др. 
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 Председателството ще работи за предоставянето на по-големи възможности на 

органите за защита на конкуренцията на държавите членки, за да бъдат по-

ефективни в правоприлагането, и за гарантиране на правилното функциониране 

на вътрешния пазар. 

 В областта на техническата хармонизация - на основата на достигнатия 

напредък ще продължи работата по предложението за определяне на правила за 

предоставяне на пазара на продукти за наторяване с маркировка „СЕ“. Ще бъде 

стартирана и работата по Пакета за стоките с интензивни и конструктивни дебати, 

както и по изменението на регламента за общата безопасност на автомобилите с 

цел постигането на осезаеми резултати и възможно най-съществен напредък по 

предложенията за законодателни актове. 

 Българското председателство ще работи интензивно за постигане на напредък по 

отделните досиета от пакета за услугите. Ще бъде търсено постигането на 

максимален напредък в хода на триалозите по предложението за Регламент за 

създаване на единен цифров портал. 
 В сектор „Научни изследвания и иновации“ Българското председателство ще 

предложи Заключения на Съвета относно ускоряване на трансфера на знания, 

включително разширен достъп до научноизследователски резултати от страна на 

индустрията и обществата в целия ЕС относно Международния експериментален 

термоядрен реактор – ITER, и Заключения относно пътната карта за управлението 

и финансирането на Европейския облак за отворена наука. Усилията ще бъдат 

насочени за удължаване срока на Регламента относно програма „Евратом“ за 

научни изследвания и обучения на Европейската общност за атомна енергия 

(2014-2018 г.) в допълнение към Рамковата програма за научни изследвания и 

иновации „Хоризонт“ 2020, до 31 декември 2020 г. Ще се стартира работата по 

предложението за Регламент относно рамката за сътрудничество във 

високопроизводителните изчисления (EuroHPC). 

 В светлината на дискусиите относно следващата Многогодишна финансова рамка 

и IХ Рамкова програма за научни изследвания и иновации, заедно с проучването 

на възможностите за насърчаване на публично-частното партньорство, 

европейската конференция „Храни 2030“ през юни в гр. Пловдив ще предостави 

платформа за дискусии относно ролята на науката и иновациите за бъдещето на 

храните, здравословното хранене и използването на бъдещите ресурси за 

изхранване. 

 В областта на Митническия съюз Българското председателство ще фокусира 

работата си по двете основни законодателни досиета, свързани с контрола на 

паричните средства, които се въвеждат в Съюза или се извеждат от него и по 

досието за вноса на движими културни ценности. На семинар на високо равнище 

на генералните директори на митническите администрации в България ще бъде 

проведена дискусия относно обмена на митническа информация с трети страни и 

ще бъде отбелязана 50-та годишнина от създаването на Митническия съюз на ЕС. 
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СЪВЕТ ПО ТРАНСПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИКА 

 

По време на Българското председателство ще се работи за постигане на положителни 

резултати по законодателните предложения от т.нар. „Автомобилен пакет“ чрез 

търсенето на баланс в интересите на държавите членки и намирането на компромисни 

решения. Ще се работи за задълбочаване на процесите на сътрудничество в региона на 

Западните Балкани, като една от основните цели, която следва да бъде осъществена, е 

изграждането и свързването на транспортната инфраструктура като двигател за растеж 

и разкриване на нови работни места.  

България е част от триото председателства с амбициозната цел да участват активно в 

приключването на работата по инициативите от Стратегията за цифровия единен 

пазар. Основна задача на Българското председателство ще бъде успешното 

продължаване и приключване на преговорния процес относно реформата на 

регулаторната рамка за електронните съобщения. В контекста на цифровата 

свързаност Българското председателство ще даде възможност за задълбочаване на 

приобщаването на Западните Балкани към цифровите политики на ЕС. 

В областта на енергетиката Българското председателство ще продължи усилията за 

постигане на стабилен Европейски енергиен съюз и положителни резултати по 

текущите приоритетни теми от дневния ред на Съвета на ЕС, в т.ч. по представените 

инициативи от пакета със законодателни и незаконодателни предложения „Чиста 

енергия за всички европейци“. Ще се работи и за развиване на междусистемната 

свързаност на Западните Балкани, за да се гарантира сигурността на енергийните 

доставки в региона. 

 

 

Транспорт 

 Ще се работи интензивно по законодателните предложения от т.нар. 

„Автомобилен пакет“ чрез търсенето на баланс в интересите на държавите 

членки и намирането на компромисни решения, като се отчитат 

националните специфики на транспортния сектор във всяка държава членка от 

гледна точка на социалните и икономическите последствия. Правилното 

функциониране на Единния вътрешен пазар е залог за постигане на 

икономически напредък и социална кохезия. Сред приоритетните досиета, към 

които ще се насочат усилията, са предложенията за: Регламент за изменение на 

Регламент (ЕО) № 1071/2009 относно условията, които трябва да бъдат спазени за 

упражняване на професията автомобилен превозвач и Регламент (ЕО) № 

1072/2009 относно достъпа до пазара на международни автомобилни превози на 

товари с оглед на адаптирането им към развитието в сектора, Директивата 

относно изискванията за изпълнение и за определяне на специфични правила за 

командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт, както и 

към предложението за Регламент по отношение на минималните изисквания за 

максималното дневно и седмично време на управление, минималните 
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почивки по време на работа и периодите на дневна и седмична почивка и 

Регламента по отношение на установяването на местоположението чрез 

тахографи.  

 Приоритетни ще бъдат и преговорите по отношение на предложението за 

Регламент за защита на конкуренцията във въздушния транспорт. 

 В България ще се организира Министерска среща на високо равнище на тема 

„Мултимодален транспорт за Европа“, съвместно с Европейската комисия. 

 
Телекомуникации 

 Българското председателство отдава приоритетно значение на Цифровия единен 

пазар като източник на растеж и конкурентоспособност. Ще продължи търсенето 

на балансирани и компромисни решения по всички досиета, свързани с 

Регулаторната рамка в областта на телекомуникациите, като се отчитат 

интересите на всички заинтересовани страни. Това включва Директивата за 

установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения и предложението за 

Регламента за Орган на европейските регулатори в областта на електронните 

съобщения. 

 Ще се насочат усилията към намирането на решения, гарантиращи защитата на 

правата на личен живот на гражданите, личните данни и поверителността на 

съобщенията по такъв начин, че да се позволи развитието на цифровите 

иновации.  

 По предложението за Регламент за свободно движение на нелични данни работата 

ще се синхронизира с целите, заложени в заключенията на Европейския съвет от 

октомври 2017 г. Стремежът е да се премахнат всички необосновани бариери, 

които могат да попречат на свободното движение на нелични данни и на 

функционирането на европейската икономика. Ще се работи за създаването на 

ясна и опростена правна среда, която да позволи на потребителите да се 

включват пълноценно в Цифровия единен пазар и да използват ефективно 

възможностите на онлайн пространството. 

 Ще се подкрепят действия за подобряване на устойчивостта и постигане на 

високи стандарти в областта на киберсигурността в ЕС, като се вземе под 

внимание необходимостта от укрепване на доверието на европейските 

граждани и предприятия в цифровото пространство и света на цифровите 

технологии предвид уязвимостта от киберзаплахи на свързаните с интернет 

икономика и общество особено когато мащабните кибератаки са все по-често 

явление. 

 По време на Българското председателство ще се работи за успешно завършване на 

преговорния процес по предложението за Директива за установяване на 

Европейски кодекс за електронни съобщения и по предложението за 

Регламент за Орган на европейските регулатори в областта на електронните 

съобщения. Планира се провеждането и на интензивни заседания по Акта за 

киберсигурност, така че в максимална степен да можем да напреднем с 

преговорите по досието по време на шестте месеца от нашето председателство.  

 В рамките на председателството ще се проведе Цифрова асамблея, организирана 

съвместно с Европейската комисия. 

 Планира се в гр. София да се проведе Конференция „Предизвикателства в 

киберсигурността“.  
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Енергетика 

 Ангажирано ще се участва за постигане на напредък в дискусиите по 

предложенията от пакета „Чиста енергия за всички европейци“ чрез търсенето на 

баланс в интересите на държавите членки и намирането на компромисни 

решения с широк консенсус. Балансираните и компромисни предложения 

следва да отчитат националните специфики на енергийния сектор във всяка 

държава членка от гледна точка на социалните и икономическите последствия. 
Повишеното ниво на сътрудничество безспорно допринася за по-нататъшната 

интеграция на енергийния пазар в ЕС.  

 Диверсификацията на източниците и маршрутите и изграждането на 

Европейски газов хъб „Балкан” ще бъдат сред важните приоритети, по които 

Българското правителство ще работи в рамките на своето председателство. 

 Принципът енергийната ефективност да се поставя на първо място представлява 

ключов елемент на Енергийния съюз и е един от най-ефективните начини за 

постигане на нисковъглеродна икономика и за създаване на възможности за 

икономически растеж, работна заетост и инвестиции. Ще се работи за успешното 

финализиране на предложението за изменение на Директива 2010/31/ЕС относно 

енергийните характеристики на сградите и ще започне провеждането на 

триалози по предложението за изменение на Директива 2012/27/ЕС относно 

енергийната ефективност.  

 Българското председателство подкрепя стремежа на ЕК по предложението за 

Регламент за управлението на Енергийния съюз за намаляване на 

административната тежест и усилията за повишаване на прозрачността и 

насърчаване на сътрудничеството между държавите, като намира за 

целесъобразно продължаването на усилията в дискусиите за търсене на баланс 

между сигурност и надеждност на системата за докладване и предоставянето на 

гъвкавост за изпълнение на националните цели на държавите членки. Отчитайки 

обвързаността на регламента с директивите за енергийната ефективност и 

енергията от възобновяеми източници (ВИ), България ще подкрепи възприетия 

подход в преговорите за паралелното им разглеждане.  

 По отношение на предложения модел на електроенергийния пазар се отчита, че 

интегрирането на енергията от ВИ ще доведе до радикално преструктуриране на 

енергийните системи на държавите членки и техния енергиен микс. След 

постигнатия общ подход по предложението за Регламент за готовността за 

справяне с рискове в електроенергийния сектор и след постигане на общ 

подход по предложението за Директива на Европейския парламент и на 

Съвета за насърчаване използването на енергия от ВИ, както и по останалите 

три досиета, свързани с модела на електроенергийния пазар, от пакета „Чиста 

енергия за всички европейци“ усилията ще бъдат насочени към предприемане 

на действия за стартиране на триалози и впоследствие - постигане на максимално 

възможен напредък в преговорите с Европейския парламент. 

 Българското председателство ще продължи работа по предложението за 

Директива относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ при 

отчитане на резултатите, постигнати по време на Естонското председателство.  
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 Планира се провеждането на 2-ра Инвеститорска кръгла маса - газов хъб 

„Балкан“. Срещата ще бъде посветена на предизвикателствата пред газовата 

междусистемна свързаност и доставките в Югоизточна Европа. Ще бъдат 

разгледани теми, свързани с важни инфраструктурни проекти, с оглед изграждане 

на липсващата инфраструктура и подобряване сигурността на енергийните 

доставки. Предвижда се провеждането и на Годишна среща на Групата на 

високо равнище за междусистемна свързаност на газопреносната система в 

Централна и Югоизточна Европа. 
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СЪВЕТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО 

 

 

Модернизирането и опростяването на ОСП след 2020 г. и бюджетът за земеделие в 

рамките на следващата Многогодишна финансова рамка са основните приоритети на 

Българското председателство в областта на земеделието, като база на дискусиите ще 

бъде Съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския 

икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Бъдещето на прехраната и 

селското стопанство“. Ще бъде обърнато внимание също на ветеринарната и 

фитосанитарната област и на рибарството и горското стопанство. 

 

Земеделие 

 Модернизирането и опростяването на ОСП след 2020 г. и бюджетът за 

земеделие в рамките на следващата Многогодишна финансова рамка са 

основните приоритети на Българското председателство в областта на земеделието. 

Възнамеряваме да организираме фокусирани дебати в Съвета въз основа на 

Съобщението на Комисията относно бъдещето на ОСП. Обменът на мнения 

между министрите и Комисаря следва да допринесе за по-добро разбиране на 

основните притеснения и цели на държавите членки в момент, когато Комисията 

подготвя законодателните предложения. Целта на Българското председателство е 

да подпомогне и да насочи Комисията при изготвянето на законодателните 

предложения. Темата ще бъде обсъдена и на неформалната среща на министрите 

на земеделието в София през юни 2018 г. 

 Българското председателство ще продължи да следи отблизо положението на 

селскостопанските пазари, особено в чувствителни сектори, като мляко и 

млечни продукти, говеждо, свинско и пилешко месо, плодове и зеленчуци. 

Внимание ще бъде отделено и на развитието на цените и на нивата на 

производство в сектора на захарта след премахването на квотния режим. В 

зависимост от развитието на пазара Председателството ще прикани Комисията 

редовно да представя актуална информация по тези въпроси на заседанията на 

Специалния комитет по селско стопанство и на Съвета. 

 Изключително важна е темата за нелоялните търговски практики. Очаква се 

законодателно предложение на Комисията през първото тримесечие на 2018 г. и 

Българското председателство ще работи за напредък по разглеждането му в 

рамките на Съвета.  

 Въз основа на работата на Естонското председателство, Българското 

председателство ще се стреми да финализира първоначалната позиция на Съвета 

по предложението за регламент относно спиртните напитки с оглед успешно 

провеждане на тристранни срещи с ЕП. 

 По отношение на сектора на горското стопанство се очаква Българското 

председателство да подготви участието на ЕС в 13-ата сесия на Форума на ООН 

по горите (UNFF) чрез приемането на заключения на Съвета. Председателството 

ще продължи да проучва начини за подновяване на преговорите по 
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правнообвързващото споразумение за горите. Председателство ще следи за 

редовното информиране от ЕК на Съвета по земеделие и рибарство относно 

състоянието на международните двустранни и многостранни търговски 

преговори, а държавите членки ще имат възможност да изразят мнението си. 

 Във ветеринарната област Българското председателство ще се съсредоточи върху 

устойчивото управление на здравето на животните. В този контекст ще бъде 

обърнато специално внимание на ролята на дивите животни за управление на 

болестите, като разгледаме въпроси като наблюдение, контрол, икономическо 

въздействие, ловни практики, регионално сътрудничество и стратегии, с цел 

постигане на цялостен и интегриран подход към подобряване на управлението на 

здравето на животните в ЕС. През март 2018 г. Председателството ще организира 

семинар в София на тема „Ролята на дивите животни в контекста на здравето на 

животните“. 

 Темата за хуманното отношение към животните и по-специално хуманното 

отношение към животните по време на транспорт ще бъде друг приоритет на 

Българското председателство. Обсъждането на хармонизираното прилагане на 

действащото законодателство ще бъде важна част от българската програма. 

Конференция по темата ще се проведе преди срещата на главните ветеринарни 

служители в България през април 2018 г. 

 Българското председателство също така ще продължи усилията, положени от 

предишните председателства, във връзка с предложенията за регламенти относно 

ветеринарномедицинските продукти и относно медикаментозните фуражи с 

цел постигане на възможно най-голям напредък по време на разискванията в 

Съвета и на междуинституционалните преговори. 

В областта на здравето на растенията Председателството ще продължи работата 

по темата за готовност за реакция в извънредни ситуации и изграждане на 

капацитет на националните компетентни органи в контекста на новото 

законодателство на ЕС за здраве на растенията и официалния контрол. 

 

Рибарство 

 По отношение на политиката в областта на рибарството Българското 

председателство ще работи по многогодишните планове за управление, които се 

очаква да бъдат представени от Комисията през следващите месеци, а именно за 

западните води на ЕС и за западната част на Средиземно море, както и тези, които 

все още не са финализирани и все още се обсъждат в Съвета и Европейския 

парламент (евентуално тези за Северно море и Адриатическо море). 

 Що се отнася до тристранните срещи с ЕП, усилията ще бъдат посветени 

предимно на предложението за технически мерки и на Регламента за 

транспониране на мерките за управление, опазване и контрол, приложими в 

зоната на Конвенцията на Регионалната организация за управление на 

рибарството в южната част на Тихия океан. 

 В допълнение към горепосоченото очакваме да проведем първия обмен на мнения 

по предложението за изменение на Регламента на ЕС за контрол и своевременно 

приемане на измененията на Регламента на Съвета за общия допустим улов и 

квотите. 
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 Външното измерение на общата политика в областта на рибарството остава важен 

приоритет в нашата програма, като значителна част от нея ще бъдат въпросите 

относно участието на ЕС в споразуменията за устойчиво партньорство и 

регионалните организации за управление на рибарството. 
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СЪВЕТ ПО ОКОЛНА СРЕДА 

 

Българското председателство ще се стреми да постави акцент върху прехода към кръгова 

икономика при ефективното използване на ресурсите и намаляването на въздействието 

върху околната среда с цел постигане на устойчив растеж за целия Европейския съюз. 

Ще се работи активно за създаване на благоприятстваща среда и на условия за прилагане 

на екоиновативни решения. Основните приоритети на Българското председателство на 

Съвета на ЕС в областта на политиката по околна среда ще бъдат кръговата икономика 

и екоиновациите. Ще се постави фокус върху подобряването на качеството на 

атмосферния въздух и по-доброто регулиране. 

 

 

 

 Българското председателство ще продължи работа по текущите инициативи - част 

от Пакет „Кръгова икономика“, с готовност за тяхното приключване. С 

приемането на законодателния пакет „Отпадъци“ ще се поставят ясни и 

дългосрочни цели за увеличаване на рециклирането, намаляване на депонирането 

и подобряване на управлението на отпадъците.  

 Българското председателство ще стартира дискусии по т. нар. „Минипакет за 

кръгова икономика“. Отчитайки важността на инициативите, включени в 

минипакета, Председателството планира провеждането на политическа дискусия 

по Стратегията за пластмасите и по темата за взаимовръзката между химикали, 

продукти и отпадъци и по време на Съвета на ЕС по околна среда през март 2018 

г.  

 Свързани с тази инициатива са и оценката за прилагане на Регламента относно 

регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали 

(REACH) и Проверката за пригодност на законодателството в областта на 

химикалите (с изключение на REACH), резултатите от които ще бъдат 

адресирани по време на Българското председателство.  

 Ще се насочат усилията към популяризиране на използването на различни 

механизми, включително иновативни решения, с оглед подобряване на 

качеството на атмосферния въздух и опазване на здравето на гражданите на ЕС и 

на околната среда. Във връзка с това се планира провеждането на 21-ия 

Европейски форум за екоиновации съвместно с Европейската комисия в София 

през февруари 2018 г., както и инициирането на обмен на мнения между 

министрите в рамките на Неформалния Съвет на ЕС по околна среда в София 

през април 2018 г. 

 По-доброто регулиране допринася за по-ефективно и ефикасно прилагане на 

екологичното законодателство, включително чрез намаляване на 

административната тежест, опростяване на регулаторните режими и осигуряване 

на съгласуваност между секторното законодателство. Предвижда се 

провеждането на дебат по тази тема в рамките на Неформалния съвет по околна 

среда през април 2018 г., като допълнително ще бъде адресиран въпросът за по-
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доброто регулиране и в контекста на „позеленяването“ на Европейския семестър 

по време на Съвета на ЕС по околна среда през март 2018 г.  
 Българското председателство ще работи активно за прилагане на договореностите 

по Парижкото споразумение в областта на климата. В контекста на предстоящата 

през 2018 г. Конференцията на страните (COP24) по Рамковата конвенция на 

ООН по изменението на климата ще бъде проведен диалог между страните с 

цел преглед на съвместните усилия във връзка с напредъка в изпълнението на 

дългосрочните цели по Парижкото споразумение. Европейският съюз ще запази 

своята водеща и решаваща роля при прилагането на Споразумението. 

Подготвителната работа и техническите преговори през 2018 г. ще бъдат 

насочени към подпомагане постигането на амбициите за COP24.  

 Българското председателство ще работи за максимален напредък с цел 

постигането на политическо съгласие в преговорите с ЕП по предложението за 

Регламент относно мониторинга и докладването на емисиите на CO2 и 

разхода на гориво на нови тежки превозни средства. Този регламент е 

необходима стъпка и за прилагането на предстоящото законодателство за 

стандартите за емисии на CO2 за тежки превозни средства, чието обсъждане 

ще стартира на ниво работна група към Съвета.  

 По време на Българското председателство ще бъде обсъдена ревизията на 

Регламента за установяване на стандарти за емисии на СО2 от нови леки и 

лекотоварни пътнически автомобили на ниво работна група към Съвета. Като 

се отчита значимостта на предложението за автомобилната индустрия и всички 

европейски граждани, се планира организирането на дебат на ниво министри по 

време на Съвета на ЕС по околна среда през юни 2018 г. с цел постигане на 

политически насоки за процеса и визия за декарбонизация на сектора. 
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СЪВЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ, КУЛТУРА И СПОРТ 

 

Водещият приоритет на Българското председателство в сектора на образованието е 

свързан с подготовката на следващото поколение програма на ЕС за образование, 

обучение, младеж и спорт (Еразъм+). Ще се работи за осигуряване на подкрепа за 

общоевропейски образователни програми, мерки и инициативи в предстоящите 

преговори по Многогодишната финансова рамка, включително програма "Еразъм +" като 

доказала своята роля и приноса си за подобряване на качеството на образование и 

обучение в ЕС, насърчаване на мобилността и активното гражданско участие. Целта ще 

бъде запазване нивото на европейските инвестиции в образование, включително във 

връзка с осигуряване на достъп до обучение и развитие на умения във всяка 

възраст, стимулиране на дигиталните, предприемаческите и креативните умения. 

Ще се работи активно за повишаването на политическата и гражданската чувствителност 

по отношение на необходимостта от повече инвестиции в образованието и между-

секторно сътрудничество, както и публично-частно партньорство.  

В областта на младежта Българското председателство ще работи за младежкото 

развитие и за осигуряването на систематично, цялостно и пълноценно младежко 

участие в изграждането на мира и превенцията на конфликти, които са основи на 

демокрацията.  

В областта на културата водещата тема ще бъде културното наследство. От особено 

значение за нас е да привлечем вниманието на европейските граждани и младите хора 

към културното наследството, насърчавайки по-активното им включване в процеса на 

неговото социализиране, опазване и популяризиране. Едновременно с това ще се постави 

фокус върху създаването на качествено съвременно европейско съдържание, което ще 

бъде културното наследство за следващите поколения.  

Важен инструмент в тези процеси ще бъде Европейската година на културното 

наследство 2018.  

В областта на аудиовизията ще продължат усилията за предоставяне на законодателна 

рамка, която да отразява настоящите промени в аудиовизуалния сектор и същевременно 

да служи в бъдеще на потребителите, създателите и разпространителите на европейско 

културно съдържание, осигурявайки защита, равнопоставеност и правна сигурност. 

В сектора на спорта Българското председателство ще работи за утвърждаване на 

европейските ценности чрез спорт, борбата срещу употребата на допинг в спорта и 

спорт за всички като средство за интеграция и мост между традицията и иновациите. 
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Образование 

 По време на Българското председателство ще се работи за напредък по 

Междинната оценка на програма „Еразъм+” и Насоките за следващия 

Програмен период, като се предвижда провеждането на дебат на министрите на 

образованието и обсъждане на проект на Заключения на Съвета по образование, 

младеж, култура и спорт.  

 Ще се работи за постигането на общо съгласие в рамките на Комитета по 

образование към Съвета по предложението за Препоръка на Съвета относно 

насърчаването на социалното приобщаване и на споделените ценности чрез 

формално и неформално образование и обучение и по предложението за 

Препоръка за изменение на Препоръката на Европейския парламент и на 

Съвета от 18 декември 2006 г. относно ключовите компетентности за учене 

през целия живот. 

 Във връзка с инициативата за създаване на Европейско пространство на 

образование до 2025 г., начертана в Съобщението на Комисията „Укрепване на 

европейската идентичност чрез образование и култура“, ще се работи с всички 

заинтересовани страни за съставяне на амбициозен план за действие за цифрово 

образование, развитието на цифровите умения и цифровата грамотност. По темата 

ще се проведе конференция през април 2018 г. в гр. София. 

 

 

Младеж 

 В областта на младежта ще се работи за успешното приключване на преговорите с 

ЕП по правната рамка на Европейския корпус за солидарност.  

 Ще се постави на дебат и темата за ролята на младите хора като движеща сила 

за осигуряване на устойчиво развитие и равенство в бъдеща Европа.  

 Ще се предложат Заключения на Съвета на ЕС относно ролята на младежта в 

изграждането на гъвкава и благоприятна среда за засилване на 

демографския подем чрез ефективно партньорство в Европа, както и относно 

ролята на младите хора в изграждането на сигурно, единно и мирно 

общество чрез популяризиране на европейските ценности. 

 

 
Култура 

 Ще се положат усилия за разширяването на политическия дебат между 

министрите относно новата дългосрочна визия за европейското културно 

съдържание, бъдещето на ЕС и връзката между тях в контекста на 

средносрочната оценка на програма „Творческа Европа“ и изготвянето на 

Новия Работен план за култура след 2019 г.  
 Ще се предложи проект на Заключения на Съвета относно необходимостта от 

извеждане на преден план на културното наследство в политиките на ЕС, 

които да представят ясни и конкретни действия за утвърждаване на културното 

наследство като важен фактор за разширяване на междукултурния диалог, за 

сплотяване на общностите, за утвърждаване на толерантността, за използването 

му като ресурс за устойчиво развитие.  
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 Ще се продължи работата за създаването на интегриран, подробен и постепенен 

стратегически подход на ЕС към международни културни отношения чрез 

изготвянето на „пътна карта“. 

 Ще се работи за максимален напредък с цел постигане на политическо съгласие в 

преговорите с ЕП по Директивата за аудиовизуални медийни услуги. 

 

 

 

 

Спорт 

 На темата за борбата срещу употребата на допинг в спорта ще бъде посветена 

конференция „Превенция на допинга в професионалния спорт и спорта за 

всички чрез обучение и разследване“.  

 Ще се предложат Заключения на Съвета на ЕС за утвърждаването на 

европейските ценности чрез спорт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


