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1 януари 2018 г. бележи началото на 
българското председателство на Съвета, 
което ще продължи през следващите 6 
месеца. Председателството ще се 
съсредоточи върху четири основни области:  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

    
 

 
 
Приоритетите  на българското 
председателство са подчинени на неговия 
девиз: „Съединението прави силата“, който 
е и девизът върху герба на Република 
България. Със своите партньори 
председателството ще се стреми към 
единство сред  държавите членки и 
институциите на ЕС, за да се предоставят 
конкретни решения за изграждането на по-
силна, по-сигурна и солидарна Европа. 
Задачи на председателството 
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 
Председателството ръководи заседания на 
различните състави на Съвета 
 (с изключение на Съвета по външни 
работи) и на подготвителните органи на 
Съвета, които включват постоянни 
комитети, като Комитета на постоянните 
представители (Корепер), и работни групи и 
комитети, които разглеждат много 
специфични теми. 

България започва първото си председателство на Съвета на ЕС  
(1 януари – 30 юни 2018 г.) 
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Председателството следи за правилното 
протичане на обсъжданията и за 
коректното прилагане на Процедурния 
правилник на Съвета и на методите на 
работа. 
То организира също различни формални и 
неформални срещи в Брюксел, както и в 
държавата, поела ротационното 
председателство. 
 

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

 
 
Председателството работи в тясна 
координация със: 

 председателя на Европейския съвет 
 върховния представител на Съюза по 

въпросите на външните работи и 
политиката на сигурност 

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. 
 
Ротационно председателство 
Председателството на Съвета се сменя на 
ротационен принцип между държавите — 
членки на ЕС, на всеки шест месеца. През 
този шестмесечен период 
председателството ръководи заседания на 
всяко равнище в Съвета, спомагайки да се 
гарантира непрекъснатостта на работата на 
ЕС в Съвета. 
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. 
Настоящата тройка председателства е 
съставена от председателствата на Естония, 
България и Австрия. 
 

 
 
 

КАЛЕНДАРА НА СЪБИТИЯТА ОТ 
БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА 

СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (1 ЯНУАРИ 
- 30 ЮНИ 2018) МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ НА : 

https://eu2018bg.bg/bg/calendar 
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Целта на Европейската година на 
културното наследство е да се насърчат 
повече хора да откриват културното 
наследство на Европа и да взаимодействат 
с него, както и да се засили чувството на 
принадлежност към общо европейско 
пространство. Девизът на годината е 
„Нашето наследство: където миналото 
среща бъдещето“. 

През годината в Европа ще се осъществят 
редица инициативи и прояви, за да може 
хората да се доближат до своето културно 
наследство и да се чувстват по-съпричастни 
към него. Културното наследство оформя 
нашето самосъзнание и ежедневие. То ни 
заобикаля в европейските градове и села, 
природни ландшафти и археологически 
обекти. То не е само в литературата, 
изкуството и предметите, но и в занаятите, 
които научаваме от нашите предци, 
приказките, които разказваме на нашите 
деца, храната, на която се наслаждаваме в 
компания, и филмите, които гледаме и в 
които разпознаваме себе си. 

 
Защо културното наследство? 
Културното наследство е универсална 
ценност за нас като хора, общности и 
общества. Важно е да го съхраняваме и 
предаваме на бъдещите поколения. Може 
да гледате на наследството като на нещо 

„от миналото“ или нещо статично, но то 
всъщност се променя, когато си 
взаимодействаме с него. Нещо повече, 
нашето наследство ще играе голяма роля в 
изграждането на бъдещето на Европа. Това 
е една от причините, поради които искаме 
да достигнем по-специално до младите 
хора по време на европейската година. 

 

 

 

Културното наследство съществува в 
множество различни форми: 

 материално наследство – например 
сгради, паметници, артефакти, 
облекла, художествени 
произведения, книги, машини, 
исторически градове, 
археологически обекти; 

 нематериално наследство – 
обичаи, форми на представяне и 
изразяване, знания и умения – 
както и свързаните с тях 
инструменти, предмети и културни 
пространства – които хората ценят. 
То включва езика и устните 
традиции, сценичните изкуства, 
социалните обичаи и 
традиционните занаяти; 

 природно наследство – ландшафти, 
флора и фауна; 

 цифрово наследство – ресурси, 
които са създадени в цифрова 
форма (например цифрово изкуство 
и анимации) или са цифровизирани 
с цел съхраняването им (например 
текстове, изображения, видео, 
архиви). 

Европейска година на културното 
наследство 2018 
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Като почитаме културното си наследство, 
можем да открием нашето многообразие и 
да започнем междукултурен разговор за 
общото между нас. Какъв по-добър начин 
да обогатим живота си от 
взаимодействието с нещо толкова важно за 
нашата идентичност? 

Не бива да оставяме културното наследство 
да запада, да се разрушава или да изчезва. 
Ето защо през 2018 г. търсим начини за 
честването и опазването му. 

 

 
 
Какво ще се случи през 2018 г.? 
 

Идеята на годината е всички да преживеят, 
да оценят и да се насладят на културното 
наследство. Всеки е поканен да участва в 
хилядите дейности, които ще се проведат в 
цяла Европа с цел по-тясна ангажираност на 
хората с културното наследство. 

Всяка държава от ЕС е определила 
национален координатор, които ще работи 
по годината и ще координира прояви и 
проекти на местно, регионално и 
национално равнище. 

Основни заинтересовани страни от 
културния сектор, както и граждански 
организации ще участват активно в 
дейностите през годината. 

На европейско равнище всички институции 
на годината Европейската 
комисия, Европейският 
парламент и Съветът на Европейския съюз, 
както и Комитетът на 
регионите и Европейският икономически и 
социален комитет ще организират прояви 
за честване на годината и дейности, 
посветени на културното наследство. 

Освен това ЕС ще финансира проекти за 
подкрепа на културното наследство. В 
рамките на програма Творческа Европа. бе 
дадено началото на специална покана за 
представяне на предложения за проекти за 
сътрудничество във връзка с годината. 
Множество допълнителни 
възможности допълнителни 
възможности Еразъм+, Европа за 
гражданите, Европа за гражданите и други 
програми на ЕС. 

За да може нашите усилия да оставят 
отпечатък и след 2018 г., Комисията заедно 
със Съвета на Европа, ЮНЕСКО и други 
партньори ще осъществи десет проекта за 
дългосрочно въздействие. Те ще включват 
проекти за работа с училища, за проучване 
на иновативни решения за повторно 
използване на исторически сгради и за 
борба срещу незаконния трафик на 
културни ценности.  

 

Целта е да се помогне за постигането на 
реална промяна в начина, по който 
възприемаме, опазваме и популяризираме 
културното наследство, като гарантираме, 
че европейската година ще е от полза за 
гражданите в дългосрочен план. 

Европейската година във вашата страна 

Големи и малки прояви се провеждат в 
цяла Европа. Посетете уебсайта на годината 
във вашата страна, за да разберете какво се 
случва близо до вас. 

 
Източник: https://europa.eu/cultural-

heritage/about_bg 
 
 
 

http://www.voicesofculture.eu/wp-content/uploads/2017/07/Stakeholder-committee_VoC.pdf
https://ec.europa.eu/culture/node_en
https://ec.europa.eu/culture/node_en
http://www.europarl.europa.eu/portal/bg
http://www.europarl.europa.eu/portal/bg
http://www.consilium.europa.eu/bg/home/
http://cor.europa.eu/bg/activities/commissions/Pages/Cultural-Heritage.aspx
http://cor.europa.eu/bg/activities/commissions/Pages/Cultural-Heritage.aspx
http://www.eesc.europa.eu/
http://www.eesc.europa.eu/
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-european-cooperation-projects-2018_en
http://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/reports/2014-heritage-mapping_en.pdf
http://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/reports/2014-heritage-mapping_en.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
https://europa.eu/cultural-heritage/sites/eych/files/eych-initiatives_bg.pdf
https://europa.eu/cultural-heritage/sites/eych/files/eych-initiatives_bg.pdf
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За десета поредна година Европейският 
парламент съвместно с Фондацията за 
международната награда „Карл Велики“ 
организират конкурс посветен на 
развитието и интеграцията на ЕС и 
въпросите, свързани с европейската 
идентичност. Европейският парламент в 
България приканва всички заинтересовани 
младежи на възраст между 16 и 30 години 
да кандидатстват до 19 февруари 2018 г. 
(нова дата). 
Младежи от цялата страна имат 
възможността да представят проекти, 
ръководени от млади хора и насочени към 
младите хора, които показват активно 
участие в развитието на Европа. Проектите 
могат да бъдат представяни индивидуално 
или за предпочитане – групово. 

 
Те могат да бъдат на теми, които 
насърчават разбирателството в Европа и в 
света, подпомагат изграждането на общо 
усещане за европейска идентичност и 
интеграция, предоставят образец за 
подражание за младежите, които живеят в 
Европа, и предлагат практически примери 
за съвместното съжителство на 
европейците като една общност. Проектите 
могат да се съсредоточават върху 
организирането на различни младежки 
прояви, младежки обмен или интернет 
проекти с европейско измерение. 
трябва вече да са започнали и: a) да са 
приключили между 1 януари 2017 г. и 29 
януари 2018 г. или б) все още да са в ход. 
За допълнителна информация относно 
състезанието можете да се обръщате към 

секретариата на Европейската младежка 
награда „Карл Велики“ на 
адрес ECYP2018@ep.europa.eu. 
Процедура на подбор 
Национално жури, съставено от най-малко 
двама членове на Европейския парламент и 
един представител на младежка 
организация, ще избере победител на 
национално равнище до 19 март 2018 г. 

Европейско жури, съставено от трима 
членове на Европейския парламент, 
председателя на Европейския парламент и 
четирима представители на Фондацията за 
международната награда „Карл Велики“, 
ще избере до 11 април 2018 г. победителя 
измежду предложените от националните 
журита 28 проекта. Наградата за най-добър 
проект е 7 500 евро, втората награда е 5 000 
евро, а третата – 2 500 евро.  
Представителите на 28-те избрани 
национални проекта ще бъдат поканени на 
церемонията по връчване на наградите в 
гр. Аахен, Германия на 8 май 2018 г. 
Подробности могат да бъдат намерени на 
сайта на наградата  
http://www.charlemagneyouthprize.eu. 
Победителите през 2017 г. 
Младежката награда „Карл Велики“ за 2017 
г. беше присъдена на радиопрограмата 
„Erasmus Evening“ (Еразъмска вечер) от 
Полша. Церемонията се състоя в Аахен, 
Германия, на 23 май. „Erasmus Evening“ 
(Еразъмска вечер) е онлайн радиопрограма 
за студенти, възнамеряващи да учат в 
чужбина по програмата „Еразъм“. 
Развлекателната радиопрограма е 
излъчвана по студентската радиостанция 
Радио Метеор УАМ (Radio Meteor UAM) в 
университета „Адам Мицкевич“ в Познан. 
Радиопредаванията засягат различни 
въпроси като например внасяне на 
документите, избор на учебните предмети, 
намиране на жилище в друга държава, 
разликите между университетите и 
възможностите, които те създават, 
образователната система и ежедневието на 
студентите. 

 

Кандидатствайте сега за 
Европейската младежка награда 
„Карл Велики” 

mailto:ECYP2018@ep.europa.eu
http://www.charlemagneyouthprize.eu/
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Втората награда бе присъдена на 
състезателите от Дания и техния проект 
„Re-discover Europe“ (Преоткрийте Европа), 
а третата отиде при проекта „Are We 
Europe“ (Европа ли сме), онлайн 
мултимедийна платформа, където младите 
хора могат да представят своите истории, 
описващи какво е да си европеец. 

Източник: Европейски парламент 
 
 

 
 за жKонкурс з ж 
 
 

 
От 5 февруари до 9 март е срокът за 
представяне на предложения в конкурса за 
наградата за журналистика „Лоренцо 
Натали“ на Европейската комисия за 2018 г. 
Наградата се присъжда на журналисти с 
особени постижения в отразяването на 
теми, свързани с развитието. Могат да се 
представят предложения от журналисти в 
онлайн, печатни и аудио-визуални медии. 

 

 

Комисар Невен Мимица, който отговаря за 
международното сътрудничество и 
развитието, заяви: ,,В епохата на 
дезинформация, фалшиви новини и 
цифрови алгоритми се нуждаем повече от 
всякога от професионална и работеща с 
фактите журналистика. Работата на 
журналистите не само е от решаващо 
значение за демокрацията по целия свят, 
но също така прави възможно да видим и 
чуем онези хора, които без нея биха 
останали нечути. С историите, които 
разказват, журналистите информират, 
вдъхновяват и призовават за така 
необходимата промяна. С настоящата 
награда ние им благодарим за тяхната 
решимост и ги насърчаваме да продължат 
борбата.“ 

Наградата за журналистика „Лоренцо 
Натали“ се присъжда на журналисти, които 
отразяват проблеми като премахването на 
бедността и икономическите, социалните и 
екологичните измерения на устойчивото 
развитие. 

Начин на кандидатстване 

Журналистите могат да представят своите 
предложения, независимо в какъв формат 
са: печатни медии, цифрови медии, радио 
или телевизия. Срокът за кандидатстване е 
от 5 февруари до 9 март 2018 г. Подробна 
информация относно конкретните правила 
и критерии може да се намери онлайн. 

Категории 

В наградата има две категории въз основа 
на две възрастови групи: едната категория 
е за възраст от 21 до 26 години, а другата — 
за възраст над 27 години. В рамките на 

Kонкурс за награда за 
журналистика „Лоренцо Натали“ 
за особени постижения на 
журналисти, работещи в областта 
на развитието 

http://www.phrenos.eu/lorenzo-natali-prize/
http://www.phrenos.eu/lorenzo-natali-prize/
https://ec.europa.eu/europeaid/lnp_en
https://ec.europa.eu/europeaid/lnp_en
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всяка категория ще бъде излъчен 
победител от всеки един от следните 
региони: Африка, Близкия изток и Арабския 
свят, Азия и Тихоокеанския регион, 
Латинска Америка и Карибите, както и 
Европа. 

Измежду регионалните победители ще 
бъде избран един носител на Голямата 
награда. Ще бъде присъдена и 
допълнителна тематична награда за работа, 
насочена към елиминиране на насилието 
срещу жени и момичета. 

Селекцията ще се извърши от жури, 
съставено от известни журналисти от цял 
свят. Тази година в състава на журито 
влизат Bruce Shapiro от Columbia School of 
Journalism, Isabel Recavarren — перуанска 
журналистка и основателка на Panorámica 
Lationamericana, базираният в Ню Дели 
журналист Mahendra Ved — президент на 
Commonwealth Journalists Association, 
Maroun Labaki от Le Soir и Mary Harper — 
редактор за Африка в BBC World Service. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наградите ще бъдат връчени на всички 11 
победители на церемония, която ще се 
проведе по време на Европейските дни на 
развитието 2018 в Брюксел през юни тази 
година. 

Контекст 

Учредена през 1992 г., тази награда за 
журналистика се присъжда в памет на 
Лоренцо Натали — бивш европейски 
комисар в продължение на 12 години, 
отговарящ за въпросите на 
международното сътрудничество и 
развитието в периода 1985—1989 г. Той бе 
твърд защитник на свободата на словото, 
демокрацията, правата на човека и 
развитието. 

Източник: Европейка комисия  
 

 
 
 

Докато Kолегиумът на комисарите е на 
посещение в София по случай началото на 
Българското председателство на ЕС, 
Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) 
подписа заем в размер на 100 млн. евро с 
българското предприятие за 
селскостопански и лекарствени продукти 
„Биовет" за финансиране с цел повишаване 
на нивата на производство и 
научноизследователска и развойна дейност 
в областта на здравеопазването на 
животните. Заемът се гарантира от 
Европейския фонд за стратегически 
инвестиции (ЕФСИ), който е централен 
стълб на Плана за инвестиции за Европа 
(плана „Юнкер"). В резултат на това 
финансиране ще бъдат създадени 210 
работни места в селските райони на 
България. 

Българското председателство 

започва със заем в размер на 100 

млн. евро по плана „Юнкер” за 

предприятието за селскостопански 

и лекарствени продукти „Биовет” 

https://eudevdays.eu/
https://eudevdays.eu/
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Председателят на Комисията Жан-Клод 
Юнкер и министър-председателят на 
България Бойко Борисов присъстваха на 
подписването на днешното споразумение 
от заместник-председателя Юрки Катайнен, 
българския министър на земеделието 
Румен Порожанов, вицепрезидента на 
Европейската инвестиционна банка Андрю 
Макдауъл и Кирил Домусчиев, главен 
изпълнителен директор на „Хювефарма", 
чието дъщерно дружество е „Биовет". 
Проектът обхваща проектирането, 
изграждането и управлението на две нови 
съоръжения: съоръжение за ферментация в 
Пещера, Южна България, в което ще се 
произвеждат активни вещества, хранителни 
добавки, ензими, пробиотици и готови 
лекарствени препарати за подобряване 
здравето на животните и човешкото здраве, 
както и нов завод в Разград, Североизточна 
България, за производството на ваксини за 
животни. 

 
Контекст  

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е 
банката на Европейския съюз. Тя е 
институцията на ЕС за дългосрочно 
кредитиране и е единствената банка, 
представляваща интересите на държавите 
— членки на ЕС, и притежавана от тях. Тя 
предоставя дългосрочно финансиране за 
стабилни инвестиции, за да допринесе за 
постигането на целите, залегнали в 
политиките на ЕС. ЕИБ работи в тясно 
сътрудничество с другите институции на ЕС 
за прилагането на политиките на ЕС. 

Като най-голям многостранен 
заемополучател и заемодател по размер на 
заеми, ЕИБ предоставя финансови средства 
и специализирани познания за солидни и 
устойчиви инвестиционни проекти, които 
допринасят за развитието на целите на 
политиката на ЕС. Над 90 % от нейната 
дейност се съсредоточава в Европа, но тя 
подкрепя и външната политика на ЕС и 
политиката на ЕС за развитие. 

Планът за инвестиции за Европа, или 
планът „Юнкер“, е сред първостепенните 
приоритети на Европейската комисия. 
Негова главна цел е насърчаването на 

инвестициите с цел създаване на работни 
места и растеж чрез по-интелигентно 
използване на нови и съществуващи 
финансови ресурси, премахване на 
пречките пред инвестициите и осигуряване 
на публичност и техническа подкрепа за 
инвестиционните проекти. 

Европейският фонд за стратегически 
инвестиции (ЕФСИ) е основният стълб на 
плана „Юнкер“. Фондът предоставя 
гаранции за първа загуба, давайки 
възможност на ЕИБ да инвестира в по-голям 
брой, а често и в по-рискови проекти. 
Работата на ЕФСИ вече дава конкретни 
резултати. Очаква се по досега одобрените 
за финансиране по ЕФСИ проекти и 
споразумения да бъдат мобилизирани 
около 256 млрд. евро във вид на 
инвестиции и да бъдат подкрепени до 
540 000 МСП във всичките 28 държави 
членки. Европейският парламент и 
държавите членки постигнаха съгласие през 
декември 2017 г. да удължат срока на 
функциониране на ЕФСИ и да увеличат 
финансовия му капацитет. 

  

 

 
Източник: Европейка комисия 

 
 
 

 
 


