
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5 на МС от 16.01.2015 г. за изменение и 
допълнение на Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. 
за координация по въпросите на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 35 от 
2007 г.; изм. и доп., бр. 53 и 64 от 2008 г., бр. 34, 71, 78 и 83 от 2009 г., 
бр. 4, 5, 19 и 65 от 2010 г.; попр., бр. 66 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 2 и 
105 от 2011 г., бр. 68 от 2012 г., бр. 62, 65 и 80 от 2013 г. и бр. 53, 76, 

94 и 101 от 2014 г.) 
Обн. - ДВ, бр. 6 от 23.01.2015 г., в сила от 23.01.2015 г.  
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ  
ПОСТАНОВИ: 
§ 1. В чл. 1, ал. 1, т. 7 накрая се поставя запетая и се добавя „в това число плана 

по чл. 6г, ал. 2, т. 1".  
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:  
1. В ал. 1 думите „всички въпроси" се заменят с „въпросите", накрая се поставя 

запетая и се добавя „и е национален координатор по подготовката на Република 
България за Председателството на Съвета на Европейския съюз през втората половина 
на 2018 г.".  

2. В ал. 2, т. 2 след думите „за заседанията на" се добавя „Европейския съвет и".  
3. В ал. 5:  
а) създава се нова т. 2:  
„2. представлява Република България на заседанията на Съвет „Общи въпроси" по 

въпроси, свързани с отношенията на Европейския съюз с трети държави, включително 
политиката на разширяване и процеса за стабилизиране и асоцииране;" 

б) досегашните т. 2 и 3 стават съответно т. 3 и 4;  
в) досегашната т. 4 се отменя.  
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:  
1. В ал. 1 думата „Министрите" се заменя с „Членовете на Министерския съвет".  
2. В ал. 2, т. 1 след думата „изготвят" се добавя „съгласно приложение № 1а".  
§ 4. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:  
1. Алинея 1 се изменя така:  
„(1) Създава се Съвет по европейските въпроси към Министерския съвет, наричан 

по-нататък „Съвета", в състав: 
1. председател - заместник министър-председателят по координация на 

европейските политики и институционалните въпроси;  
2. заместник-председател - министърът на външните работи;  
3. членове:  
а) членовете на Министерския съвет по чл. 5, ал. 1, т. 2, 4 - 9 и 11 - 21 от 

Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация;  
б) постоянният представител на Република България към Европейския съюз и 

неговият заместник;  
в) началникът на политическия кабинет на министър-председателя;  
г) директорът на дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз" в 

администрацията на Министерския съвет;  
д) генералният директор на Генерална дирекция „Европейски въпроси" на 

Министерството на външните работи;  
е) директорът на дирекция „Политики и институции на Европейския съюз" на 

Министерството на външните работи;  
ж) ръководителят на структурното звено в администрацията, което отговаря за 

процесуалното представителство пред Съда на Европейския съюз;  
з) ръководителите на работните групи по чл. 7, ал. 2."  
2. Създава се нова ал. 4:  



„(4) Членовете по ал. 1 участват в работата на Съвета лично. При обективна 
невъзможност да участват в заседание: 

1. заместник министър-председателите, когато не ръководят министерства, се 
представляват от определени от тях членове на политическите им кабинети;  

2. министрите се представляват от оправомощени от тях заместник-министри;  
3. ръководителите на работните групи по чл. 7, ал. 2 се представляват от 

определени от тях лица."  
3. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6.  
§ 5. В чл. 6в, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:  
1. В изречение второ думите „определен заместник-министър на външните работи 

или от секретаря на Съвета" се заменят със „заместник-председателя или определен от 
него заместник-министър на външните работи".  

2. Създава се изречение трето: „При тяхното отсъствие заседанията се ръководят 
от секретаря на Съвета."  

§ 6. Създава се чл. 6г:  
„Чл. 6г. (1) Съветът в състава си по чл. 5, ал. 1, т. 1, 2 и т. 3, букви „а" - „е" 

координира подготовката на Република България за Председателството на Съвета на 
Европейския съюз през втората половина на 2018 г., наричано по-нататък 
„Председателството". 

(2) В изпълнение на ал. 1 Съветът в състава си по ал. 1:  
1. одобрява проект на План за подготовка на Република България за 

Председателството;  
2. следи за изпълнението на плана по т. 1 и подготвя доклади до Министерския 

съвет за напредъка по подготовката; след приемането им от Министерския съвет 
докладите се изпращат за информация на Народното събрание и на Президента на 
Република България;  

3. предлага мерки за финансово осигуряване, за укрепване на административния 
капацитет, за реализиране на логистични и на информационно-комуникационни 
дейности, както и други мерки, необходими за подготовка и провеждане на 
Председателството;  

4. одобрява документи, дейности и инициативи, свързани с подготовката на 
Председателството;  

5. изпълнява и други задачи, възложени от Министерския съвет във връзка с 
подготовката на Председателството.  

(3) В изпълнение на функциите си по ал. 2 Съветът в състава си по ал. 1 може да 
създава експертни работни групи по конкретни въпроси и да изисква, и да получава 
информация по всички въпроси, свързани с подготовката на Председателството.  

(4) В изпълнение на функциите си по ал. 2 Съветът в състава си по ал. 1 провежда 
редовни заседания най-малко 4 пъти годишно. Извънредни заседания се провеждат по 
инициатива на председателя или на член на Съвета в състава по ал. 1. Заседанията се 
провеждат при кворум две трети от състава по ал. 1.  

(5) Решенията на Съвета се приемат с общо съгласие от присъстващите членове. 
Когато не се постигне съгласие, председателят поставя въпроса на гласуване. В този 
случай решението се взема с мнозинство от присъстващите членове на Съвета в 
състава по ал. 1.  

(6) Дневният ред и материалите за заседанията се изпращат най-малко 5 работни 
дни преди датата на заседанието. Всеки член може най-късно 3 работни дни преди 
датата на редовното заседание да прави мотивирани предложения по дневния ред. 
Дневният ред и материалите за извънредните заседания се изпращат най-късно 2 
работни дни преди датата на заседанието.  

(7) В изпълнение на функциите си по ал. 2 Съветът се подпомага експертно от 
дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз" в администрацията на 



Министерския съвет и от дирекция „Политики и институции на Европейския съюз" на 
Министерството на външните работи.  

(8) Председателят на Съвета може да кани за участие в заседанията 
представители на други държавни органи и институции, органи на местната власт, на 
институции на Европейския съюз, на неправителствени и бизнес организации и на 
средствата за масово осведомяване, както и други експерти, имащи отношение към 
разглежданите въпроси.  

(9) Министрите и ръководителите на ведомства предоставят информация от своя 
компетентност, извършват анализи и предлагат мерки, които да се включат в плана по 
ал. 2, т. 1.  

(10) Обменът на информация, вземането на неприсъствени решения и изготвянето 
на протоколи от заседанията на Съвета се извършват съгласно чл. 6а и 6б."  

§ 7. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:  
1. Основният текст се изменя така:  
„Чл. 29. За осигуряване провеждането на единна национална политика на 

Република България по въпросите, свързани с Европейския съюз, дирекция „Политики 
и институции на Европейския съюз" на Министерството на външните работи изпълнява 
следните функции:". 

2. В т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „и на доклади за резултатите и 
взетите решения на заседанията на Съвет „Общи въпроси".  

§ 8. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 се правят следните изменения:  
1. В т. 2 думите „и енергетиката" се заличават.  
2. В т. 5 думите „министърът на труда и социалната политика" се заменят със 

„заместник министър-председателят по демографската и социалната политика и 
министър на труда и социалната политика".  

3. В т. 6 думите „и енергетиката" се заличават.  
4. В т. 7 думите „икономиката и" се заличават.  
§ 9. Създава се приложение № 1а към чл. 3, ал. 2, т. 1:  
„Приложение № 1а към чл. 3, ал. 2, т. 1 

ПОЗИЦИЯ 

на Република България за заседание на Съвета на ЕС 

Формат: 
...................................................................................................................................................................... 

Формално/Неформално: 
......................................................................................................................................... 

Дата: 
............................................................................................................................................................................ 

Място на провеждане: 
.............................................................................................................................................. 

 

Дневен ред: 

  
 

Точка № …: 

І.       ДОКУМЕНТ/И:  

II.      ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ДОКУМЕНТА/ИТЕ: 

[_] [_] [_] [_] [_] [_] 



Информация/ 

Актуално  

състояние 

Приемане/ 

Одобряване 

Ориентационен  

дебат/Обмен на  

мнения 

Общ  

подход  

Политическо  

споразумение 

Друго 

 

III.     ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ: 

         Предистория и развитие до момента: 

         Основни теми за дискусия на заседанието:  

         Позиции на държавите членки: 

IV.    ПОЗИЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ: 

  
 

ЛИЦА, ОТГОВОРНИ ЗА ПОДГОТОВКАТА НА ПОЗИЦИЯТА: 

         Изготвил/и:  

         Съгласувал/и:  

         Дата на одобряване от СЕВ: 
............................................................................................................................“ 

§ 10. В приложение № 3 към чл. 7, ал. 2 се правят следните изменения:  
1. На ред „Работна група № 1", в колона 2 думите „и енергетиката" се заличават.  
2. На ред „Работна група № 3", в колона 2 думите „и енергетиката" се заличават.  
3. На ред „Работна група № 14", в колона 2 думите „икономиката и" се заличават.  
4. На ред „Работна група № 15", в колона 2 думите „и енергетиката" се заличават.  
5. На ред „Работна група № 21", в колона 2 думите „и енергетиката" се заличават.  
6. На ред „Работна група № 25", в колона 2 думите „и енергетиката" се заличават.  
7. На ред „Работна група № 35", в колона 2 думите „и енергетиката" се заличават.  

Заключителни разпоредби  
§ 11. В деветмесечен срок от влизането в сила на постановлението Министерският 

съвет приема плана по чл. 6г, ал. 2, т. 1.  
§ 12. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен 

вестник".  
Министър-председател: Бойко Борисов 
За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков 


