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Координационен механизъм по европейските въпроси

Министерски съвет

Министър  на
външните равоти

Дирекция 
“Координация

по европейските
въпроси

(MС)

Съвет по европейските
въпроси (CEВ)

ПП на РБ 
към ЕС

Дирекция 
“Европейски съюз”

(MВнР)

РАБОТНИ ГРУПИ

Отчита се пред
в сътрудничество със

Ресорни 
министри



3

Работни групи

� Работни групи по съответните раздели

� Подпомагат водещото ведомство за:
� Изготвяне и съгласуване на проекти на позиции

� Поддържане на база данни – досие по отделните

въпроси

� Координиране участието на български експерти в

отделните заседания
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Съвет по европейските въпроси

� Председател – заместник-министър на външните работи

� Състав – ресорни заместник-министри и ръководители
на РГ

� Задачи:

� Одобряване на рамкови позиции на Република
България по въпросите, които се разглеждат от
Европейския съвет, Съвета на Европейския съюз и
спомагателните му органи

� Одобряване на позиции по процедури за нарушения

� Други въпроси от общ характер

� Редовни седмични заседания
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Министерски съвет

� Одобрява Годишна
програма

� Одобрява позиции за
заседания на Съвета на ЕС

� Разглежда въпроси, по
които не е постигнато
съгласие в СЕВ или са с
много голямо финансово
или политическо
въздействие
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Участие на България в процеса на вземане на

решения

� Годишна програма на Министерски съвет

за участието на Република България

в процеса на вземане на решения на

Европейския съюз

� Годишна работна програма на Народното

събрание по въпросите на Европейския

съюз
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Основни документи, които се разглеждат от

СЕВ

� Оперативна програма на СЕВ: 
� за времето на всяко председателство. Включва конкретни досиета, 

по които България има особен интерес;

� Рамкови позиции;
� изготвят се за всяко досие, включително проекти на делегирани и

изпълнителни актове;

� Указания:
� за всяко заседание, на което се обсъждат досиета с приети

рамкови позиции

� Позиции:
� За Съвет на ЕС или европейски съвет

� За защита пред съдебните институции на ЕС
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Участие на България в работата на Съвета

� Ниво на участие (Министри/Постоянно
представителство/Министерства и други институции от

столицата)

� Подготовка (материали и документи)

� Мандат (позиция/указание)

� Изказване/гласуване/резерви
� Доклад
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Формат на Рамковата позиция
Рамкова позиция
� ПОЗИЦИЯ ОТНОСНО: ...
� МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛЕН НОМЕР НА ДОСИЕ: ...
� ТЕКСТ НА РАМКОВАТА ПОЗИЦИЯ: 

Приложение:
� ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: ...
� НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ: ...
� ПРОЦЕДУРА НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ: …
� ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ: (Значение на разглеждания въпрос за

Република България; Предварителна кратка информация по
въпроса; Становища на другите държави - членки на Европейския
съюз, по въпроса.)

� ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО: (Необходимост от промени в
българската нормативна база; Очаквано отражение върху бизнеса
и/или администрацията; Очаквано финансово въздействие, в т.ч. 
необходимост от осигуряване на допълнителни национални
финансови ресурси за бъдещото прилагане на решението по
въпроса; Положителни и отрицателни очаквания от приемането на
решението на Европейския съюз.)

� ДАННИ ЗА ПОДГОТОВКАТА НА РАМКОВАТА ПОЗИЦИЯ:



Благодаря Ви за вниманието!

a.rizova-kalapish@government.bg


