
Девиз на Българското председателство
на Съвета на ЕС

„СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА“

„UNITED WE STAND STRONG“

„L'UNION FAIT LA FORCE“



Мотото беше предложено от участници в национална изследователска 
програма, която включва 4 фокус групи, 10 дълбочинни интервюта и 
национално представително изследване 

Предложението „Съединението/Обединението прави силата“ събира най-
много привърженици сред анкетираните

Участниците в проучването смятат, че девизът е най-разпознаваем от 
българските граждани и в същото време отразява идеята за обединена и 
солидарна Европа

„Съединението прави силата“



Роля на страната – председател на Съвета

- Придвижва работата по законодателните досиета, които се 
разглеждат от Съвета на ЕС и подготвителните му органи

- Осигурява приемственост по отношение на програмата на Съвета

- Подготовката и провеждането на всяко ротационно 
председателство се подпомага от Генералния секретариат на Съвета



Ключови задачи

- Насочва и ръководи заседанията на министрите и на работните групи от 
държавни служители за обсъждане на законодателството на ЕС в Съвета

- Представлява Съвета в отношенията с ЕК и ЕП

- Преговаря от името на Съвета за постигане на съгласие по законодателни 
досиета с другите институции на ЕС



Ключови задачи

- Изготвя 6-месечна работна програма, работи в тясно сътрудничество с още 
две държави-членки – т.нар. „трио“ 

- Тройката определя дългосрочни цели и изготвя общ план с теми и основни 
въпроси, които се разглеждат в рамките на 18-месечен период 



Послания на Българското председателство

Консенсус Конкурентоспособност Кохезия



Послания и обществено мнение 

Проучване на Екзакта Рисърч Груп:

80 % от българите одобряват трите послания на Българското 
председателство - консенсус, конкурентоспособност, кохезия 

Приоритетът „консенсус“ е положително оценен от 77,5% от анкетираните. 
Свързва се предимно със сигурността и миграцията, с ефективното 
правосъдие, с постигането на европейска перспектива за Западните Балкани 
и др.



Приоритетът „конкурентоспособност“ се подкрепя от 72% от запитаните. Те 
го свързват с: въпросите за единния енергиен пазар, иновациите, 
дигиталния пазар, образованието, науката, екологията

Приоритетът „кохезия“ е одобрен от 79,6% от анкетираните. Те го асоциират 
с изравняване на стандартите и качеството на живот в страните от ЕС по 
отношение на социални и демографски въпроси, както и с европейска 
солидарност между поколенията

Послания и обществено мнение 



Резултати от проучването:
- 74,5% от анкетираните одобряват членството ни в ЕС.
- 63% от запитаните посочват, че интеграцията между страните-членки 
на ЕС трябва да се засили 

На въпрос какви конкретни ползи за България очаквате от предстоящото 
председателство, анкетираните отговарят:
- финансирането за България от еврофондовете ще се подобри – 9,3%.
- чрез председателството ще бъдем забелязани, за да се чуе повече и 
по-добро за България – 6,9%
- ще влязат повече чужди инвестиции у нас – 6,1%

Послания и обществено мнение 



Календар на събитията

- Изготвя се от Министерството за Българското председателство 
на Съвета на ЕС по предложения на министерствата и 
компетентните ведомства 

- Съдържа 4 категории събития – A, B, C и D



Категории събития
Категория А
Събития на високо ниво – министър-председатели, министри, 
еврокомисари, председател на Европейския съвет, 
председател на Европейския парламент и др.

Категория B
Събития, в които участват генерални директори и директори 
на държавите-членки в различните сфери на политика на ЕС, 
както и експерти от държавите-членки, участващи в работата 
на подготвителните органи на Съвета на ЕС. Това са 
експертите по подготовката на срещите на високо ниво



Категории събития

Категория C
Събития от т.нар. парламентарно измерение. За тях пристигат 
народни представители от националните парламенти на 28-те 
държави-членки на ЕС

Категория D
Тези събития са под патронажа на дадено министерство или в 
партньорство между институция и друга организация. 
Събитията от категорията D подпомагат постигането на 
основните цели 



Събития

В България 

над 230

В Брюксел и в Люксембург –

над 1500



Събития в България

- 12 неформални съвета, включително с участие на министрите 

- Например: неформалният съвет на министрите на външните работи –
т.нар. ГИМНИХ (Gymnich), на министрите по икономическите и финансови 
въпроси – т.нар. ЕКОФИН (EKOFIN), на министрите на вътрешните работи и 
правосъдието – т.нар. ПВР и др.



Събитията в България
Среща на върха „ЕС-Западни Балкани“ - началото на май 2018 г.

Конференция за Многогодишната  финансова рамка след 2020 г. – 9 
март 2018г.

Конферeнция на високо ниво за бъдещето на кохезионната политика на 
ЕС след 2020 г. – 7-8 юни 2018 г.

Две срещи на високо ниво Европа-Азия:
на министрите на културата – 1-2 март 2018 г.
на министрите на финансите – 25-26 април 2018 г.



Събитията в България
Среща на високо ниво на министрите на туризма – 13 февруари 2018 г

Среща на министрите на туризма на държавите-членки на Организацията 
за Черноморско икономическо сътрудничество – Варна, 14 юни 2018 г.

Конференция за социална икономика и социално предприемачество – 16 
април 2018 г.

Инициатива за изграждане на газови връзки в Централна и          
Югоизточна Европа – 19 април 2018 г.



И още 200 събития в България за...

гранична сигурност Дунавската стратегия

електронното правосъдие достъп до ефективни лекарства

киберпредизвикателствата здравословното хранене при децата

защита на потребителите масовия спорт
от монополите

екоиновации



Парламентарно измерение
- Среща на председателите на Комисиите по европейски въпроси на     
парламентите в ЕС (председателски КОСАК) – София, 21-22 януари 2018 г.

- Интерпарламентарна конференция по въпросите за Общата външна 
политика и политика на сигурност и Общата политика за сигурност и отбрана –
София, 8-10 февруари 2018 г.

- Интерпарламентарна конференция за стабилност, икономическа 
координация и управление в ЕС – Брюксел, 19-20 февруари 2018 г.



Парламентарно измерение

Съвместна група за парламентарно наблюдение на ЕВРОПОЛ – София, 
18-19 март 2018 г.

Среща на председателите на Комисиите по енергетика на парламентите 
на ЕС – София, 13-14 май 2018 г.

Конференция на Комисиите по европейски въпроси на парламентите в ЕС 
(пленарен КОСАК) – София, 17-19 юни 2018 г. 



Събития: Брюксел и Люксембург

- 2 редовни Eвропейски съвета

- 44 редовни заседания на министрите

- над 1500 заседания на подготвителните органи на Съвета на ЕС



Календар на събитията



Визуалната идентичност

Изработена от екип преподатели в Художествената академия

Стъпва върху символиката и цветовете на ЕС

Вплита в тях кирилицата и българската шевица в логото



Визуалната идентичност



Визуалната идентичност



Председателството в интернет

- Официален сайт на Българското председателство – eu2018bg.bg

- Ще е готов на 1 декември 2017 г.

- Традиционно официалните портали на ротационните 
председателства на Съвета на ЕС се активират месец преди старта 
на председателството. 

- Четири езика - български, английски, немски и френски



Благодаря за вниманието!
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