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ПО ВРЕМЕ НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО 

НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
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ПРОГРАМА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СЪВЕТА НА ЕС
1 януари – 30 юни 2018 

Приета с Решение № 387 на Министерския съвет от 13 юли 2017 г.
постигане на ориентирани към бъдещето реални резултати,

следвайки принципите на прозрачност и отчетност и
реализирайки „отворено към гражданите“ Председателство

търсене на баланс между специфичните приоритети на ДЧ и
стратегическите приоритети на ЕС в активен диалог с гражданите
търсене на консенсус, компромис и разбирателство между ДЧ
насърчаване на партньорствата на всички нива на основата на

интегриран подход и съвместно сътрудничество
фокус към засилване на регионалното сътрудничество на

Западните Балкани
избор на лого и девиз - „Съединението прави силата“
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ТРИ ОСНОВНИ ПОСЛАНИЯ: 

КОНСЕНСУС

Сигурност, миграция, правосъдие, бъдещето на Западните Балкани
и устойчив интегриран подход за Дунавския и Черноморски регион

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Единен пазар, подкрепа за предприемачеството, малките и средни
предприятия и стартиращите фирми, постигане на икономически
растеж и създаване на работни места, задълбочаване на
икономическия и паричен съюз, устойчива околна среда,
ефективен Енергиен съюз

КОХЕЗИЯ

новата Многогодишна финансова рамка, инвестиции в растеж и
заетост, бъдещето на Кохезионната политика след 2020 г. и
Европейските структурни и инвестиционни фондове,
модернизиране на Общата селскостопанска политика, културно
наследство 3



ПРОГРАМА НА ТРИОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВА,
ЕСТОНИЯ – БЪЛГАРИЯ – АВСТРИЯ
1 юли 2017 – 31 декември 2018 

Един от шестте основни приоритета в програмата

„ Към Енергиен съюз с насочена към бъдещето
политика в областта на климата“ 

енергийна сигурност чрез регионално сътрудничество
диверсификация на източниците, доставчиците и маршрутите
постигане на напредък по законодателните предложения от
пакета на ЕК „Чиста енергия за всички европейци“
пазарна интеграция на ВЕИ и насърчаване на енергийната
ефективност
по-добра междусистемна свързаност и сътрудничество в рамките
на Енергийната общност
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ЕНЕРГЕТИКАТА ПО ВРЕМЕ НА БЪЛГАРСКОТО 
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО

• Положителни резултати  по  приоритетните теми от дневния
ред на ЕС за устойчивото изграждане на Енергийния съюз.

• Постигане на баланс между позициите на държавите членки и 
намиране на компромисни решения по досиетата от пакета 
„Чиста енергия за всички европейци“.

• Поетапен и икономически обоснован преход към ниско-
въглеродна енергетика, при отчитане на националните 
специфики на държавите членки. 

• Активно регионално сътрудничество с фокус върху укрепване 
на енергийната инфраструктура и изграждане на газов хъб
Балкан.
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ЗАКОНОДАТЕЛЕН ПАКЕТ
„ЧИСТА ЕНЕРГИЯ ЗА ВСИЧКИ ЕВРОПЕЙЦИ“

• Публикуван от ЕК на 30 ноември 2016 г. - постигне трансформация
на енергийната система на ЕС до 2030 г. в съответствие с целите на
Енергийния съюз, създаване на нисковъглеродна икономика и подобряване
на политиките, свързани със заетост, защита на потребителите,
икономически растеж, иновации и конкурентоспособност.

• 8 законодателни предложения в областите:
- енергийната ефективност
- ВЕИ
- електроенергиен пазар
- управление на Енергийния съюз

• Подготвени национални рамкови позиции

• Постигане на напредък в дискусиите на ниво ЕС 6



СРЕЩИ В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА ПО ВРЕМЕ 
НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО

Редовни заседания на Съвета на ЕС, част
„Енергетика“

26 февруари 2018 г. , гр. Брюксел
11 юни 2018 г ., гр. Люксембург

Неформално заседание на министрите по
енергетика и Конференция на високо ниво,
посветена на пакета на ЕК „Чиста енергия
за всички европейци”

19 април 2018 г., гр. София

Редовни и изнесени заседания на РГ
„Енергетика“ и на РГ „Атомни въпроси“
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СРЕЩИ В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА ПО ВРЕМЕ НА 
БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО - II

• 7 февруари 2018 г. - Конференция „Пътят към
нисковъглеродна икономика до 2050 г.“ - Shell
България

• 4 март 2018 г. – Работна група за газов хъб
Балкан – Булгартрансгаз и ГД Енергетика, ЕК

• 15 март 2018 г. – Кръгла маса „Ролята на НПО за
подобряване на енергийната политика и
нормативната база в енергетиката –
предизвикателства пред Югоизточна Европа“ -
съвместно с Института за енергиен мениджмънт
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СРЕЩИ В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА ПО ВРЕМЕ НА 
БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО - III

• 11 април 2018 г. – Конференция „Устойчиво
развитие, чиста енергия и конкурентоспособност
- проекти на българската индустрия“ – БФИЕК и
БАМИ

• 20 април 2018 – Пазарната интеграция на ВЕИ и
преходът към чиста енергия – Българска
фотоволтаична асоциация

• май 2018 г. – 2-ра Инвеститорска кръгла маса
“Газов хъб „Балкан“ – в рамките на Среща на
върха на Западните Балкани. ГД Енергетика,
Съвместния изследователски център на ЕК, CESEC и CEE,
Булгартрансгаз
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СРЕЩИ В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА ПО ВРЕМЕ НА 
БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО - IV

• 15 май 2018 - Конференция „Енергиен съюз и ЮИ
Европа – енергийна и национална сигурност“, БЕМФ
и УНСС

• 18 май 2018 г. – Европейски минен бизнес форум
2018 г., Българска минно-геоложка камара

• 18 - 20 май 2018 г. – Платформа „Чисти въглища“ –
изнесено заседание в Маришкия басейн

• м. юни 2018 г. – първа копка на строителството на
междусистемната газова връзка България – Гърция,
ГД Енергетика, IСGB, Посейдон, БЕХ ЕАД, ресорните
министерства на Гърция и Италия

• м. юни 2018 г. - Годишна среща на CESEC
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ЕКИП НА МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА ЗА 
БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО 2018

• Определяне на Екипа

• Оценка на експертите

• Обучения

• Укрепване на състава в Постоянното представителство на 
България към ЕС

• Срещи с енергийните екипи на страните от Триото
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БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

ЖЕЧО СТАНКОВ 
заместник-МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА
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