Формуляр за ЧАСТИЧНА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО
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създаване на Координационен борд по
въпросите на Българското председателство
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оперативна
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Министерския съвет за периода:
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Контакт за въпроси:
Телефон:
1. Дефиниране на проблема:
1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете
аргументите, които обосновават нормативната промяна.
Като ротационен председател на Съвета на Европейския съюз през първата половина на
2018 г. Република България трябва да действа като честен и неутрален посредник,
съчетавайки функциите на политически лидер, представител, посредник и
администратор. Република България следва да търси балансирани решения с оглед
запазване на единството между държавите членки и отчитане на стратегическите
приоритети на Европейския съюз, като за тази цел е необходимо страната ни да има
ясна стратегия за начина на водене на преговори не само в рамките на Съвета на ЕС, но
и в отношенията си с Европейската комисия и Европейския парламент.
Към настоящия момент не съществува правна уредба, регламентираща механизма за
оперативна координация по европейските въпроси по време на Българското
председателство. Новите функции и отговорности на българската администрация по
време на Председателството – водене на преговори от името на Съвета на ЕС, налагат
създаването на ясен и ефективен механизъм за оперативна координация по
европейските въпроси.
В допълнение, в действащата правна уредба не са уредени и функциите и задълженията
на Българската национална телевизия, определена като домакин-разпространител на
картина и звук от събитията по време на Българското председателство на Съвета на
Европейския съюз през 2018 г. с Решение № 165 на Министерския съвет от 2017 г.
1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото
законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на
ново законодателство. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на
съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или
чрез въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции
между няколко органа и др.).
Действащото Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по
въпросите на Европейския съюз определя единствено общата рамка на
координационния механизъм по европейските въпроси, като урежда правата и

задълженията на всички участници в този процес. Независимо, че общите принципи и
правила за работа, залегнали в Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г.,
ще запазят своето действие и по време на ротационното ни председателство,
нормативният акт не предвижда бърз и оперативен начин на взимане на решения с
участието на всички заинтересовани страни в ситуацията на ротационно
председателство на Съвета на ЕС.
Възлагането на Българската национална телевизия да изпълнява функциите на
домакин-разпространител на картина и звук от събитията по време на Българското
председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. налага нормативното определяне
и на конкретните задължения на БНТ по време на Председателството.

1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт или анализи
за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?
Не са извършени последващи оценки на нормативния акт, както и анализи за
изпълнението на политиката.
2. Цели:
Чрез настоящия проект на Постановление на Министерския съвет ще бъдат преодолени
съществуващите празноти в нормативната уредба, като бъдат регламентирани
последователно, ясно и непротиворечиво въпросите, които се отнасят до оперативната
координация по европейските въпроси по време на Българското председателство на
Съвета на Европейския съюз през 2018 г. Ще бъдат създадени гаранции за редовно и
стриктно проследяване на преговорния процес в рамките на Съвета на ЕС и неговите
подготвителни органи, като при необходимост ще бъдат давани указания за начина на
водене на преговори. Ще бъде нормативно регламентиран и начинът на подготовка на
участието на заместник-министъра за Българското председателство на Съвета на
Европейския съюз 2018, отговарящ за връзките с Европейския парламент, в заседанията
на Европейския парламент. С цел провеждане на успешно Председателство се
предвижда и регламентирането на основните принципи на работа на българските
държавни служители, които ще председателстват заседанията на Съвета на
Европейския съюз и неговите подготвителни органи. Определени са и конкретните
функции и задачи на Българската национална телевизия като домакин-разпространител
на картина и звук от събитията по време на Председателството.
3. Идентифициране на заинтересованите страни:
Пряко заинтересованите страни включват единствено администрацията. Прякото
въздействие е обусловено от по-ясното структуриране на правилата за оперативна
координация по европейските въпроси и вземането на решения по време на
Председателството. Като косвено заинтересовани страни можем да определим
организациите на гражданското общество, бизнеса и гражданите на Република
България, доколкото успешното провеждане на Председателството ще има своето
отражение върху цялостния социално-икономически живот в страната. Не се
предвиждат преки или косвени ефекти върху бизнеса и гражданското общество.

4. Варианти на действие:
Вариант 0 „Без действие“
При този вариант приложимо ще бъде съществуващото към момента Постановление №
85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по европейските въпроси. В
същото време, в него не е регламентиран механизъм за начина на вземане на
оперативни решения по време на Българското председателство на Съвета на ЕС през
2018 г. Липсват ясно определени функциите и задачите на българската администрация
по време на Председателството, както и възможността за взимане на решения в кратки
срокове с участието на всички заинтересовани страни. В сега действащата нормативна
уредба не са регламентирани и основните принципи, от които трябва да се ръководят
българските държавни служители, на които им предстои да поемат функциите на
председатели на подготвителните органи на Съвета на ЕС през първата половина на
2018 г.
Вариант 1 „Приемане на проекта на акт“
При приемане на проекта на акт се очаква да бъде създадена правна рамка за
осъществяване на оперативната координация по европейските въпроси по време на
Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. с ясно дефинирани задачи и
правомощия на всички участници в процеса на взимане на решения. Това е от ключово
значение за поставяне на основите за успешното провеждане на Председателството.
Дейностите, необходими за постигане на поставените цели, включват изготвяне на
проект на нов нормативен акт (Постановление на Министерския съвет), регламентиращ
оперативната координация по европейските въпроси по време на Председателството.
5. Негативни въздействия:
Не се очакват негативни въздействия от приемането на проекта на акт за нито една от
засегнатите пряко или косвено заинтересовани групи.
6. Положителни въздействия:
Създадена оперативна координация и по-голяма яснота при изпълнение на функциите в
администрацията, свързани с воденето на преговори по време на Българското
председателство на Съвета на ЕС. По-добре организирано вземане на решения и ясно и
непротиворечиво разпределение на функциите и отговорностите.
Посочените ползи са в пряк резултат от изпълнението на дейностите, необходими за
постигане на формулираните цели на проекта на акт. Спазена е логическата
последователност „целеполагане – интервенция – резултати“. Очакваните положителни
въздействия могат да бъдат измерени чрез статистиката от работата на
Координационния борд, както и чрез ефектите от провеждането на първото българско
председателство на Съвета на ЕС.
7. Потенциални рискове:
Приемането на проекта на акт няма да доведе до възникването на непосредствен риск.
Проектът не съдържа разпоредби, които биха могли да доведат до значими и
обществено значими рискове.
8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:
☐ Ще се повиши

☐ Ще се намали
X Няма ефект
8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи
режими и услуги?
Не създава нови режими и не засяга съществуващи режими и услуги.
9. Създават ли се нови регистри?
Не
10. Как въздейства акта върху микро, малки и средни предприятия (МСП):
☐ Актът засяга пряко МСП
☐ Актът не засяга МСП
Х Няма ефект
11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието:
☐ Да
Х Не
12. Обществени консултации:
Поради характера на проекта на акт се предвижда съкратен срок за публично
консултиране от 14 дни. Допълнително, ограниченията са наложени и от кратките
срокове за подготовка на Българското председателство на Съвета на ЕС.
Консултирането ще се извърши чрез публикуването на проекта на Портала за
обществени консултации на адрес www.strategy.bg.
13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на ЕС.
☐ Да
X Не
(Моля, посочете изискванията на правото на ЕС, включително информацията по т.
8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво ЕС и я приложете (или
връзка към източник).
14. Име, длъжност, дата и подпис на директор на дирекцията, отговорна за
изработването на нормативния акт:
Име и длъжност:
Дата: 14.08.2017 г.
Подпис:

