
Съвет на Европейския съюз

• Създаден с учредителните договори от 50-те години на 20 век
• Представлява интересите на страните-членки
• На заседанията му присъства по един министър от националните правителства

на страните-членки от ЕС
• Мястото, където се събират националните министри на всички държави от ЕС, за

да приемат закони и координират политиките
• Основeн орган на ЕС в процеса на вземане на решения



Състав

• Състои се от по един представител на всяка държава-
членка на ниво министри, който може да обвързва 
правителството на държавата-членка, която 
представлява и да упражнява нейното право на глас (чл. 
16(2) от ДЕС). 

• Съветът заседава в различни състави, чиито списък се
приема от Европейския съвет, с изключение на състава
по общи въпроси и този по външни работи (чл. 236 от
ДФЕС). 

• Съветът на ЕС е един правен субект, но в зависимост от
обсъжданата тема заседава в 10 различни състава.





• Съветът по общи въпроси
 осигурява съгласуваност в работата на различните състави

на Съвета;

 подготвя заседанията на Европейския съвет и съвместно с 
председателя на Европейския съвет и с Комисията следи за
изпълнението на взетите решения. 

• Съветът по външни работи
 разработва външната дейност на Съюза в съответствие със

стратегическите насоки, определени от Европейския съвет;

 осигурява съгласуваност в дейността на Съвета. 

Два специални формата
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 подготвя заседанията на Европейския съвет и следи за изпълнението на 
взетите там решения

 разглежда проблеми, засягащи едновременно различни политики на Съюза
 взима решения по въпроси, свързани с разширяването на Съюза
 координира работата на междуправителствените конференции във връзка с  

измененията и допълненията на основополагащите договори на ЕС
 изготвя многогодишната бюджетна перспектива (рамка)
 координира работата на другите състави (формати) на Съвета
 решава спешно възникнали въпроси пред ЕС
 разглежда административни (кадрови) въпроси

В Съвета по общите въпроси участват министрите на външните работи на
държавите-членки. В някои държави-членки има и министри по европейските
въпроси, те също присъстват на заседанията, но гласуват министрите на
външните работи.

Съвет по общи въпроси
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Управлява:
 Общата външна политика и политика на сигурност
 Общата търговска политика
 Политиката за развитие
 Предоставянето на хуманитарна помощ

 Създадена през 1993 г. с Договора от Маастрихт
 Цел: запазване на мира и укрепване на международната сигурност в 

съответствие с принципите на Устава на ООН, насърчаване на 
международното сътрудничество, както и укрепване на демокрацията и 
върховенството на закона и зачитането на правата на човека и основните 
свободи

 Създаване на длъжността Върховен представител за ОВППС (постоянен 
председател на Съвета по външни работи) през 1999 г., чиято роля е да 
координира външната политика на ЕС, и съвместно с ротационното 
председателство, да представлява ЕС в определени въпроси на външната 
политика

Съвет по външни работи

Обща външна политика и политика на сигурност (ОВППС)
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 С приемането на Стратегията за сигурност на ЕС (2003 г.) и доклад за изпълнението 
(2008), ЕС поставя ясни цели в областта на сигурността, базирани на европейските 
ценности, като са отчетени рискове като: разпространението на оръжия за масово 
унищожение, тероризма, регионалните конфликти и проблеми, ключови проблеми 
на държавата, вкл. организираната престъпност

 2009 г. - с Договора от Лисабон е създаден постът на Върховен представител на 
Съюза по въпросите на ОВППС, който съчетава три функции: представител на ЕС за 
ОВППС, председател на Съвета по външни работи и заместник-председател на 
Комисията

 Държавите-членки на ЕС определят принципите и общите насоки за ОВППС. На тази 
основа Съветът приема решения или общи подходи

 Основен компонент на ОВППС е общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО), 
който включва повече от 20 граждански и военни мисии и операции на 3 
континента

Обща външна политика и политика 
на сигурност (2)



Председателство

• Председателството на съставите на Съвета, с изключение на този по външни 
работи, се поема от представителите на държавите-членки в Съвета според 
равноправна ротационна система

• Председателството на Съвета се сменя на ротационен принцип между държавите  
членки на ЕС на всеки шест месеца

• Държавите членки, които изпълняват председателството, работят в тясно 
сътрудничество в групи от по три 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

• Съветът по външни работи с влизането в сила на Договора от Лисабон се ръководи 
от Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и 
политиката на сигурност. (Федерика Могерини)



Във връзка с Brexit се наложи 
председателствата да се 
преместят с 6 месеца напред и 
българското председателство 
е от - 01.01.2018 до 30.06.2018
г.

Тройката ('trio‚), в която 
участва България, вече 
включва Естония и Австрия, 
която ще председателства 
Съвета през втората половина 
на 2018 г. 

През 2019 г. следват Румъния 
и Финландия, а през 2020 г. 
Хърватия и Германия. С 
решението от 27.6.2016 г. се 
определят страните-
председателстващи съвета до 
2030 г.



Задачи на председателството

• Основна задача: 
Планиране и ръководене на заседанията в 
Съвета и неговите подготвителни 
органи
• ръководи заседания на различните 

състави на Съвета (с изключение на 
Съвета по външни работи) и на 
подготвителните органи на Съвета, които 
включват постоянни комитети (Корепер), 
работни групи и комитети

• следи за правилното протичане на 
обсъжданията и за коректното прилагане 
на Процедурния правилник 

• организира различни формални и 
неформални срещи в Брюксел и в 
държавата, поела ротационното 
председателство.

Втора задача: 
Представлява Съвета в 
отношенията му с другите 
институции на ЕС
• Председателството представлява 

Съвета в отношенията му с другите 
институции на ЕС, по-специално с 
Комисията и Европейския 
парламент. Неговата роля е да се 
опита да постигне съгласие по 
законодателните досиета 
чрез тристранни срещи, неформални 
преговори и срещи на Помирителния 
комитет.

• Председателството работи в тясна 
координация с председателя на 
Европейския съвет, както и с 
Върховния представител на Съюза по 
въпросите на външните работи и 
политиката на сигурност. 



Функции на Съвета на ЕС

 Законодателна. Почти винаги заедно с Европейския парламент чрез процедурата за 
съвместно взимане на решения, което след Договора от Лисабон се нарича 
„Обикновена законодателна процедура“ (Ordinary legislative procedure).

 Управляваща. Делегирана на Европейската комисия, но при преговорите по 
международни договори (освен търговски) е необходим мандат на Съвета, също 
така към Комисията има над 300 комитета, които наблюдават как Комисията 
изпълнява нормативните актове, приети от Съвета (комитология).

 Координираща. В областта на икономическата политика, външната политика и 
въпросите, свързани със сигурността.

 Представителна. Председателят на Съвета по външните работи е и Върховен 
представител на Съюза по външните работи и сигурността и представлява съюза в 
тези области. 

 Бюджетна. Участва в изработването и приемането на бюджетната рамка; приема, 
заедно с Европейския парламент, годишния бюджет.



1. Договаря и приема законодателните 
актове на ЕС

• Съветът e основен орган на ЕС за вземане на решения

• В повечето случаи той договаря и приема законодателни 
актове заедно с Европейския парламент по обикновената 
законодателна процедура, позната и като процедура за 
съвместно вземане на решение

• Съвместното вземане на решение се използва в области на 
водене на политики, където ЕС има изключителна компетентност 
или споделена компетентност с държавите членки

• В тези случаи Съветът извършва законодателна дейност въз 
основа на предложения, представени от Европейската комисия.



2. Координира политиките на държавите членки

• Съветът отговаря за координацията на политиките на държавите членки в конкретни области: 
 В икономическите и фискалните политики: Съветът координира икономическите и 

фискалните политики на държавите членки с цел подобряване на икономическото
управление в ЕС, наблюдава националните бюджетни политики и укрепва фискалната рамка
на ЕС; освен това се занимава с правните и практическите аспекти на еврото, финансовите
пазари и движението на капитали

 В образованието, културата, младежта и спорта: Съветът приема рамки за политиките на ЕС и 
работни планове, в които се определят приоритетите за сътрудничество между държавите
членки и Комисията

 В политиката по заетостта: Въз основа на заключенията на Европейския съвет относно
състоянието на заетостта в ЕС, Съветът изготвя годишни насоки и препоръки за държавите
членки

• Съветът определя и изпълнява външната политика и политиката на сигурност на ЕС въз основа 
на насоките, дадени от Европейския съвет. Тук се включват и помощта за развитие и 
хуманитарната помощ от ЕС, отбраната и търговията

• Заедно с върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на 
сигурност Съветът следи за единството, съгласуваността и ефективността на външната дейност 
на Съюза.

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



4. Сключва международни споразумения
• Съветът възлага на Комисията мандат да договаря от името на ЕС 

споразумения между ЕС и страни извън ЕС и международни организации

• В края на преговорите, въз основа на предложение на Комисията, 
Съветът взема решение за подписването и сключването на споразумението

• Съветът приема окончателното решение за сключване на споразумението, 
едва след като Европейският парламент даде одобрението си (в области, за 
които се използва процедурата на съвместно вземане на решение) и 
споразумението бъде ратифицирано от всички държави членки на ЕС

• Споразуменията могат да се отнасят до сфери с широк обхват като търговия, 
сътрудничество и развитие, или до конкретни области като текстил, 
рибарство, митници, транспорт, наука и технологии и т.н.

Съветът приема бюджета на ЕС съвместно с Европейския парламент. 

5. Приема бюджета на ЕС





Как функционира Съветът на ЕС?

• Всяко заседание на Съвета се разделя на две части - посветени съответно на 
обсъждания на законодателни актове на Съюза и на незаконодателни дейности

• Когато Съветът обсъжда или гласува предложение за законодателен акт, заседанието 
е открито

• Освен това Съветът редовно води открити дебати по важни въпроси, които засягат 
интересите на ЕС и неговите граждани. Дебатите по 18-месечната програма на Съвета 
по общи въпроси и по приоритетите на останалите състави на Съвета, както и по 5-
годишната програма на Комисията, са открити

• Обсъжданията в несвързаните със законодателство области обаче, като например 
външните работи, са закрити (с изключение на първото обсъждане). Но след всяко 
заседание на Съвета има пресконференция и съобщение за медиите, в което се 
разясняват взетите решения

• Заседанията се ръководят от министъра на държавата членка, която изпълнява 
шестмесечното председателство на Съвета. Изключение прави Съветът по външни 
работи, председателстван от върховния представител на Съюза по въпросите на 
външните работи и политиката на сигурност



Система за 
гласуване

Съветът взема решения с:
• обикновено мнозинство;
• квалифицирано мнозинство;
• единодушие.

Единодушие

Единодушието означава, че всички гласове 
са „за“. Въздържането от гласуване на 
присъстващите или представляваните 
членове не е пречка за приемане от Съвета 
на актове, които изискват единодушие.

Прилага се при: Общата външна 
политика и политика на сигурност;
хармонизиране на националното 
законодателство в областта на 
косвеното данъчно облагане; бюджета 
на ЕС; многогодишната финансова 
рамка; някои разпоредби в областта на 
правосъдието и вътрешните работи 
(Европейска прокуратура, семейно 
право, оперативно полицейско 
сътрудничество, и т.н.); хармонизиране 
на националното законодателство в 
областта на социалното осигуряване и 
социална закрила.



Обикновено мнозинство

• Обикновено мнозинство се постига, ако
поне 15 членове на Съвета гласуват „за“

• Съветът взема решения с обикновено мнозинство:
 по процедурни въпроси, като например приемането

на процедурен правилник на Съвета и организацията
на Генералния секретариат на Съвета, приемането на
разпоредбите, регулиращи дейността на комитетите, 
предвидени в Договорите

 за да поиска от Комисията да предприеме проучвания
или представи предложения



Квалифицирано мнозинство (1)

• Стандартният метод на гласуване на Съвета, използван при около 80 % от
законодателството на ЕС, е квалифицирано мнозинство. Съветът действа с 
квалифицирано мнозинство, освен когато в Договорите е предвидено друго. 

• От 1 ноември 2014 г. квалифицираното мнозинство се формира от гласовете
на най-малко 55 % от членовете на Съвета, което включва най-малко
петнадесет членове и представлява държави-членки, които обхващат
население не по-малко от 65 % от населението на Съюза (чл. 16(4) от ДЕС). 
Т.нар. „двойното мнозинство“

• Блокиращото малцинство трябва да включва поне 4 членове на Съвета, 
които представляват повече от 35 % от населението на ЕС

• Въздържането от гласуване при гласуване с квалифицирано мнозинство се 
брои като глас „против“. Всеки член може да се въздържи от гласуване във 
всеки момент.



Квалифицирано мнозинство (2)

• Останалите правила за гласуване с квалифицирано
мнозинство са определени в чл. 238(2) от ДФЕС

• Считано от 1 ноември 2014 г., в случаите, в които Съветът не
действа по предложение на Комисията или на върховния
представител на Съюза по въпросите на външните работи и 
политиката на сигурност, квалифицираното мнозинство се
определя като равно на най-малко 72 % от членовете на
Съвета, представляващи държави-членки, които обхващат
най-малко 65 % от населението на Съюза. 





Помощни структури



Комитет на постоянните представители на 
държавите-членки към ЕС (Корепер)

• Подготвя работата на Съвета 
• Корепер се състои от „постоянни представители“ от всяка държава членка, които 

всъщност са посланици на държавите членки в ЕС. Те изразяват позицията на 
своите правителства

• Посланиците се срещат всяка седмица, за да подготвят дневния ред на Съвета
• Работата на COREPER се подпомага от работни групи, съставени от представители 

на националните администрации на държавите членки
• Всички точки, които се включват в дневния ред на Съвета (с изключение на някои 

селскостопански въпроси), се разглеждат първо от Корепер
• 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

• Целта на КОРЕПЕР е да координира и подготвя работата на различните състави на 
Съвета, да осигурява съгласуваността на политиките на ЕС и да договаря 
споразумения и компромиси, които след това се представят за приемане от Съвета



Формати на КОРЕПЕР (1)
• Двете конфигурации на Корепер (І и ІІ част) заседават всяка седмица.

Формат Състав: Подготвя работата на следните състави на Съвета:
Корепер
(І част)

Състои се от заместник постоянните 
представители на всяка държава. 

Заседанията му се председателстват от 
заместник постоянния представител на 
държавата, осигуряваща 
председателството на Съвета по общи 
въпроси.

 Селско стопанство и рибарство (само фи-
нансови въпроси или технически мерки във
връзка със законодателството във ветеринар-
ната 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
(ІI част)

Състои се от постоянните предста-
вители на държавите членки. 

Председателства се от постоянния пред-
ставител на държавата, осигуряваща 
председателството на Съвета по общи 
въпроси.

 Икономически и финансови въпроси
 Външни работи
 Общи въпроси
 Правосъдие и вътрешни работи.

COREPER I се занимава основно с икономически и социални въпроси
COREPER II – останалите въпроси и най-вече финансови и външно-политически
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Представители на България в Комитетите
Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз
отстоява интересите на страната в процеса на вземане на решения в ЕС

То е най-голямото дипломатическо представителство на България. В неговия екип
участват експерти от всички министерства. Общите усилия на екипа са насочени към
представяне и защита на българските позиции пред институциите на ЕС.

Политиките и законодателството на ЕС се подготвят в три основни формата:

Посланик Димитър ЦАНЧЕВ е постоянният представител на България към ЕС. Той 
ръководи оперативно представителството и участва в седмичните заседания 
на Комитета на постоянните представители (КОРЕПЕР II – съкращението е 
абревиатурата на изписване на френски език). КОРЕПЕР II заседава предимно по 
въпроси, свързани с бюджет и финанси, кохезионна политика, правосъдие и вътрешни
работи, външна дейност на ЕС и институционални въпроси.

Пълномощен министър Мария КОЛЕВА е заместник-постоянният представител и 
представлява България в заседанията на Комитета на заместник-постоянните
представители (КОРЕПЕР I) в Съвета на ЕС. КОРЕПЕР I разглежда въпроси, свързани с 
социална и икономическа политика, енергетика, околна среда, земеделие и рибарство, 
здравеопазване, образование и култура.

Пълномощен министър Гергана КАРАДЖОВА представлява България в заседанията на 
Комитета по политика и сигурност (КОПС), който се занимава с въпросите на общата
външна политика и политика за сигурност и отбрана на ЕС.



Позициите на България, с които се представляват интересите на страната, се
изготвят и одобряват от съответните ведомства в страната.

Одобряването на съгласувани позиции, в които са отчетени интересите на всички
заинтересовани страни – администрация, неправителствен сектор, синдикати - се
извършва от Съвета по европейските въпроси (СЕВ).

Всяко министерство е отговорно да изготви българската позиция по въпрос, който се
обсъжда в ЕС. Позицията се изготвя от работната група, в която влизат представители
на други администрации, НПО, граждански организации и др.

Най-важните и политически решения, свързани с членството на България в 
Европейския съюз, се обсъждат на заседанията на Министерския съвет.

Координацията по изработването на позициите на България се извършва от две 
звена в администрацията:

• Дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз" в 
администрацията на Министерския съвет осъществява цялостната координация 
с ресорните министерства и институции в страната в областта на европейските
въпроси;
• Дирекция „Политики и институции на ЕС", Генерална дирекция „Европейски 
съюз" в Министерството на външните работи отговарят за връзките с 
Постоянното представителство на България към ЕС, за въпросите от 
компетентността на КОРЕПЕР и за отношенията с посолствата на държави членки
на ЕС в България и на българските посолства в държавите членки на ЕС.

Как се одобряват позициите на България?





Участие на Република България в 
процеса на вземане на решения в EС

Работни групи към Съвета на ЕС, които имат за 
задача да решат техническите и експертните
въпроси по предложението на ЕК, преди то да бъде
разгледано от (заместник) постоянните
представители на държавите-членки на ЕС (ниво
КОРЕПЕР). В дейността на работните групи участват
представители на всички държави-членки на 
експертно ниво, като те могат да бъдат или от 
съответното Постоянно представителство към ЕС, 
или от столицата.

КОРЕПЕР. КОРЕПЕР I включва всички заместник
постоянни представители на държавите-членки и 
разглежда въпроси в обхвата на секторните
политики. КОРЕПЕР II е на ниво постоянни
представители/посланици и в него се разглеждат
въпроси в областта на общата външна политика и 
политиката за сигурност, правосъдието и 
вътрешните работи, иконо-мически, финансови и 
бюджетни въпроси и др.
Освен КОРЕПЕР на това ниво в Съвета са създадени
и специализирани комитети, които разглеждат
строго специфични въпроси.



Консултативен междуведомствен орган към Министерския съвет, който в 
момента се председателства от Министъра за българското
председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.
/Преди това от заместник министър-председателя по координация на 

европейските политики и институционалните въпроси г-жа Меглена Кунева, а 
преди нея от външния министър на България/.

Членове на СЕВ са:
•постоянният представител на Република България към ЕС и неговият заместник;
•заместник-министри съобразно тяхната компетентност по европейските политики;
•началникът на политическия кабинет на министър-председателя;
•членове на политическите кабинети на заместник министър-председателите;
•директорът на дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз“ в 
администрацията на Министерския съвет;
•генералният директор на генерална дирекция „Европейски въпроси“ на 
Министерството на външните работи;
•директорът на дирекция „Политики и институции на ЕС“ на МВнР;
•ръководителят на структурното звено в администрацията, което отговаря за 
процесуалното представителство пред Съда на Европейския съюз;
•ръководителите на 36-те работни групи по чл. 7, ал. 2 от ПМС № 85/2007 г.

Съвет по европейските въпроси
Създаден с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85 ОТ 17 АПРИЛ 2007Г. ЗА КООРДИНАЦИЯПО 

ВЪПРОСИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (ЗАГЛ.ИЗМ.-ДВ,БР. 65 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 
20.08.2010Г.)


