
Ротационното председателство – 
баланс и равенство? 

Отговорност?  

Работа? 



1. Ротационното председателство – що е 
то? 

2. Какви са функциите на 
председателството? 

3. Какви фактори влияят върху успеха на 
председателството? 

4. Плюсовете и предизвикателствата  

 

 

 



Европейският 
парламент –гласът 

на гражданите   

Европейската комисия 
– пазителка на 

общностния интерес  

Съветът – гласът на 
държавите -членки 



Председателството на Съвета се сменя на ротационен 
принцип между държавите — членки на ЕС, на всеки 
шест месеца – ротационно председателство. 
 
През този шестмесечен период Председателството 
ръководи заседания на всяко равнище в Съвета, 
спомагайки да се гарантира непрекъснатостта на 
работата на ЕС в Съвета. 

 

А и да се гарантира равнопоставеността на малките и 
големите държави в ЕС. 

Както и всеки да поеме отговорност и да срещне 
предизивикателството да “води парада” очи в очи. 

 

 



Държавите -членки, които изпълняват 
Председателството, работят в тясно 
сътрудничество в групи от по 3 държави 
членки, наречени „тройки“.  
Тази система е въведена с Договора от Лисабон през 
2009 г.  

Тройката определя дългосрочни цели и изготвя 
общ план, в който се набелязват темите и 

основните въпроси, които ще бъдат разгледани от 
Съвета в рамките на 18-месечен период. Въз основа 

на тази програма всяка от трите държави изготвя 
собствена по-подробна шестмесечна програма. 

Така се осигурява приемственост в целите и 
приоритетите за известен период. 

 

 



Настоящата тройка Председателства е съставена 
от председателствата на: 
• Нидерландия:  януари 2016 – юни 2016 г.; 
• Словакия: юли—декември 2016 г.; 
• Малта: януари—юни 2017 г.; 
 
Тройката на България 
•Естония: юли—декември 2017 г.; 
•България: януари—юни 2018 г.; 
•Австрия: юли—декември 2018 г. 
 
•България – ½ година по-рано заради Brexit 

 



Председателството отговаря за това да 
насочва и стимулира работата на Съвета по 
законодателството на ЕС, да осигурява 
приемственост в изпълнението на 
програмата на ЕС, систематичност на 
законодателните процеси и сътрудничество 
между държавите членки. За тази цел 
председателството трябва да действа като 
честен и неутрален посредник. 

 



Председателството има две основни 
задачи: 
1. Планиране и ръководене на 

заседанията на Съвета и на 
неговите подготвителни органи; 

 
2. Представляване на Съвета в 
отношенията му с другите институции 
на ЕС 

 



Председателството работи в тясна 
координация със: 
• Председателя на Европейския съвет – 
Доналд Туск; 
• Върховния представител на Съюза по 
въпросите на външните работи и 
политиката на сигурност – Федерика 
Могерини. 

 



Председателството подпомага тяхната 
работа и понякога от него може да бъде 
поискано да поеме някои задължения 
вместо Върховния представител, като 
например да представлява Съвета по 
външни работи пред Европейския 
парламент или да ръководи Съвета по 
външни работи, когато се обсъждат 
въпроси от областта на общата търговска 
политика.  

 



Съветът – около 100 заседания годишно; 
 
Корепер II 
 
Корепер I 
 
Работни групи и комитети 

 



Корепер II - „Комитет на постоянните 
представители на правителствата на 
държавите — членки на Европейския 
съюз“;  
• състои от постоянните представители 
на държавите-членки; 
• председателства се от постоянния 
представител на държавата, осигуряваща 
председателството на Съвета по общи 
въпроси. 
 

 



Корепер І  - състои се от заместник 
постоянните представители на всяка 
държава; заседанията  - председателстват 
се от заместник постоянния представител 
на държавата, осигуряваща 
председателството на Съвета по общи 
въпроси. 

 



Роля 
подготвя работата на 6 от съставите на Съвета: 
• селско стопанство и рибарство (само 
финансови въпроси или технически мерки във 
връзка със законодателството във 
ветеринарната и фитосанитарната област или в 
областта на храните); 
• Конкурентоспособност; 
• образование, младеж, култура и спорт; 
• заетост, социална политика, здравеопазване и 
потребителски въпроси; 
• околна среда; 
•  транспорт, телекомуникации и енергетика;  

 



Корепер е основният подготвителен 
орган на Съвета. Всички точки, които се 
включват в дневния ред на Съвета (с 
изключение на някои селскостопански 
въпроси), се разглеждат първо от 
Корепер, освен ако Съветът не реши 
друго. 
Корепер не е орган на ЕС за вземане на 
решения и всяко постигнато от него 
споразумение може да бъде 
преразгледано от Съвета, който 
единствен има правомощията да взема 
решения. 
 

 



Основни задачи 
координира и подготвя работата на 
различните състави на Съвета; 
осигурява съгласуваността на 
политиките на ЕС; 
договаря споразумения и компромиси, 
които след това се представят за 
приемане от Съвета. 
 
 

 



Състав и конфигурации 
 
Корепер се състои от постоянните 
представители на държавите членки, 
които всъщност са посланиците на 
държавите членки в ЕС. Те изразяват 
позициите на своите правителства. 
Двата състава на Корепер (І и ІІ част) 
заседават всяка седмица: 
30/11; 01/12; 07/12; 20/12 
 

 



Работни групи и комитети 
http://www.consilium.europa.eu/bg/cou
ncil-eu/preparatory-bodies/ 
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http://www.consilium.europa.eu/bg/council-eu/preparatory-bodies/


1. Съвет по общите въпроси ; 
2. Съвет по външните отношения;  
3. Съвет по икономическите и финансовите 

въпроси ECOFIN; 
4. Съвет по правосъдие и вътрешни работи; 
5. Съвет по конкурентоспособността; 
6. Съвет по селско стопанство и рибарство;  
7. Съвет по околната среда; 
8. Съвет по заетостта, социалната политика; 

здравеопазването и потребителите ; 
9. Съвет по транспорт, телекомуникации и 

енергетика ; 
10. Съвет по въпросите на образованието, 

младежта и културата ; 



1. Определяне на политически 
приоритети и изготвяне на 
програма; 

2. Администриране и координация; 

3. Осъществяване на посредничество за 
постигане на консенсус; 

4. Осъществяване на представителство 

 



“ политическо лидерство”; 

“ отговорност без власт”; 

“ неутрален и честен брокер”; 

“ пилот, който трябва умело да води 
самолета”; 

“упражнение на акробат”; 

“национален шампион”; 

agenda-shaper, consensus-builder 

big-league EU player 



“ политическо лидерство”; 

“ отговорност без власт”; 

“ неутрален и честен брокер”; 

“ пилот, който трябва умело да води 
самолета”; 

“упражнение на акробат”; 

“национален шампион”; 

agenda-shaper, consensus-builder 

big-league EU player 



Проведени над 8000 събития 

2 срещи на Европейския съвет 

33 формални срещи на Съвета 

16 неформални срещи на Съвета 

246 събития с участие на трети страни – ЕС-
Япония, ЕС- САЩ   и т.н. 

142 събития на ниво зам.министри 

434 придружаващи многостранни събития 

 



160 събития с Европейския парламент 

2089 срещи на работни групи и комитети 

4759 придружаващи събития вкл. 259 
културни събития, финансирани от 
председателството 

287 събития в Словения, 3285 – в 
Брюксел и 4252 – на други места  



 

Официално всяко председателство е  

успешно.  

Какво може да разстрои изпълнението 
на програмата на Председателството? -  

 

“Events, dear boy!” – Harold Macmillan 

 

 



Политически и икономически условия по 
време на председателството; 

Избор на приоритетите;  

Степен на разнопосочност на мненията и 
интересите в Съвета; 

Взаимоотношения с институциите на ЕС; 

Умения на председателството – 
необходимост от специфична 
институционална култура 



Отлична организация 

Изпълнение на програмата  

Способност за постигане на компромиси   

Способност  за бърза реакция при 
непредвидими ситуации и събития 

Добро сътрудничество с: Европейската 
комисия, Генералния секретариат на 
Съвета и ЕП 



България поема председателството за 
първи път; 

Председателството е през първата половина 
на 2018г- ( по-малко време = повече 
трудности); 

България е втората страна от тройката с 
Австрия и Естония (имаме ли общи 
интереси?); 

Избори по време на председателство, а 
може би не ??? 



 

Добра подготовка!!!!!!!!!! 

Привличане на всички възможни 
партньори; 

Добра комуникационна стратегия; 

Добър екип на РП; 

 

 



задълбочени познания за Европейския съюз 
добро познаване на конкретните процедури в работата на 
Съвета; 
експертни знания в съответната област,; 
отлична езикова култура 
способност за водене на преговори, формулиране на 
компромисни решения и постигане на консенсус; 
добри ораторски умения и умения за модериране на срещи, 
дискусии, заседания 
отлични комуникационни умения, съчетани с познания и 
умения за работа в междукултурна среда; 
организационни умения и способности за работа под стрес; 
способности за създаване на контакти и за работа в мрежа, 
предотвратяване на конфликти; 
опит за работа в европейска среда, активно изучаване и 
прилагане на добри практики. 





Клуб на приятелите  

на Председателството 

Бизнес 

Неправителствени организации 

Академични институции 

Медии 

Информационни центрове  





Разходи за  стараната - 
председател 

Ползи за страната - 
председател 

• Финансови  ресурси 
• Човешки ресурси 
 

•Спечелване на доверие 
и повишаване на 
репутацията на страната 
като член на ЕС 
•Повишаване на 
осведомеността в ЕС по 
въпроси, важни  за 
страната 
•Изграждане на 
положителен образ на 
страната  
 



• „ЕС – съюз за работни места, растеж и 
конкурентоспособност“,  

• „Миграция и сигурност“,  

• „Ефективен енергиен съюз и политика в 
областта на климата“  

•„ЕС на световната сцена“ 

Те ще бъдат обсъдени с европейските 
партньори и с обществото – ще се 
преразглеждат в зависимост от ситуацията. 


